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  2008البداية مع فيجوال أستوديو 

  ؟ 2008ما هي فيجوال بيسك : مقدمة
استخدام فيجوال ب. ليبدو عظيما من خالل اعداداته المتنوعة  تنجز عمل مفيد software applicationsهي اداة تطوير يمكنك استخدامها لبناء تطبيقات برمجية  2008فيجوال بيسك

  , )الهاتف المحمول(تطبيقات النقال, تطبيقات االنترنت,ئ تطبيقات لنظام التشغيل ويندوزتستطيع ان تنش 2008بيسك
،وخصوصا اذا آنت تريد استخدام المعلومات في قواعد البيانات .اليومي  مجيرالب كالفائدة االآثر اهمية للفيجوال بيسك هي انها تم تصميمها بحيث تعمل على زيادة قدرتك االنتاجية في عمل

تستطيع استخدام ,هي احدى اللغات المدعومة من قبلها 2008والتي الفيجوال بيسك  2008ولكن الفائدة الهامة هي حالما تعتاد على االدوات في الفيجوال أستودو.انشاء حلول لإلنترنتأو 
  .....ومكونات اخرى Web Developer 2008الويب و,C# 2008 الفيجوال سي شاربو C++ 2008هذه االدوات لكتابة البرامج للفيجوال

والطبعة , Professional Editionالطبعة االحترافية , standard editionمتضمنة الطبعة القياسية ) اصدارات مختلفة لنفس المنتج(عدة طبعاتفي  2008تاتي الفيجوال استوديو
غم من ان بعض االدوات ستكون غير موجودة فيها  مثل لكتاب هو الطبعة القياسية على الرمايناسب هذا ا(Express Editionوأخيرا الطبعة السريعة  Team Suiteالمعدة لعمل فريق 

وهذه  2005ويوجد ايضا بعض االختالف لمن استخدام اصدار سابق من الفيجوال استوديو نت آالفيجوال استوديو ) ادوات قواعد البيانات لذلك من االفضل استخدام الطبعة االحترافية
  .وبشكل خاص الطبعة االخترافية 2008لذلك اوصيك باستخدام فيجوال استوديو , االختالفات هامة

   2008نظام التشغيل المطلوب من اجل الفيجوال استوديو 
  :ستحتاج الى التجهيزات والبرمجيات التالية التمام التدريب في هذا الكتاب

   1سيرفس باك  2003أو ويندوز سيرفر  2نطام التشغيل ويندوز فيستا أو اآس بي سيرفس باك  
 Team،اوالطبعة المعدة لفريق عمل  Professional Editionأو الطبعة االحترافية ,Standard Edition إما الطبعة القياسية( 2008ميكروسوفت فيجوال استوديو  

Suite(  
 5400القرص الصلب ,شاشة عرض  768×1024,رة العشوائيةميغابايت من الذاآ MB RAM 384, غيغا هرتزGHz 1.6  معالج : تجهيزات الكمبيوتراألدنى المطلوبة  

RPM دقيقة/دورة ,. 
معالج اليقل عن :من اجل ويندوز فيستا ( 1024×1280ميغابايت من الذاآرة العشوائية أو اعلى شاشة  1024غيغا هرتز أو اعلى  2.2: تجهيزات الكمبيوتر الموصى بها 

2.4 GHz 768و MB RAM )اقي التجهيزات الضرورية المتوفرة عند الجميع على ما أظنوب) الذاآرة العشوائية.  
ولكن  professional editionمن اجل هذا الكتاب فاني سأستخدم طبعت فيجوال أستوديو االحترافية   2008سأفترض انك نصبت واحد من إصدارات الفيجوال أستوديو 

تكون  ض ميزات الطبعة االحترافية والتي العولكن ب standard editionاستخدام الطبعة القياسية ب أيضايطبق  أنمن اجل آل شيء تم مناقشته في هذا الكتاب يمكن 
 األساسيةيبدأ هذا الكتاب بخالصة عن الفيجوال أستوديو وأدواتها ,  24الفصل  إلى 21التي شرحت في الفصل من قواعد البيانات  أدواتمدعومة بالطبعة القياسية فيما يخص 

البرمجة بشكل عام والفيجوال بيسك هي واحدة من لغات البرمجة ضمن الفيجوال أستوديو التي تستطيع بناء بفقط بعض المعرفة , VB6في  مسبقة معرفة يتطلب منك وال
 األخطاءوتصحيح  واختبار وتشغيلبناء تتذآره دائما هوان فيجوال أستوديو هي بيئة تطوير متكاملة ل أنوالبساطة في هذا الكتاب وما يجب  اإلقناعوقد اتبعت ,  تطبيقاتك بها

 classes and customالتخصيص والفئات  وأدوات web applicationوتطبيقات الويب  windows applicationsوتوزيع تطبيقات متنوعة مثل تطبيقات ويندوز 
controls  وحتى تطبيقاتconsole  تدعم عدد ضخم من األدوات المرئية  فإنهاوبالتاليvisual tools  النجاز العديد من التصميم المشترك ومهمات البرمجة وميزات

  :في هذا الفصل سوف تتعلم ما يلي. هاتغطيتيستطيع أي مؤلف  أنمن  أآثر إضافية أخرى
  integrated development environment of Visual Studioبيئة التطوير المتكاملة  استكشاف -  1
  windows applicationsفهم أساسيات تطبيقات ويندوز  - 2

  Development Environment the Integrated  Exploring استكشاف بيئة التطوير المتكاملة  
 Integrated(2008هذا الفصل سيمنحك المهارات التي تحتاجها لتنهض وتعمل مع بيئة التطوير المتكاملة للفيجوال استوديو, 2008اذا آنت جاهز للعمل في ميكروسوفت فيجوال بيسك 

Development Environment(IDE) (وآيف تستخدم بيئة التطوير  2008وفي هذا الفصل ستتعلم آيف تشغل فيجوال استوديو,حيث المكان الذي ستكتب فيه برامج فيجوال بيسك
  ... وسوف تعمل برنامج اولي بسيط  آل شي بوقته حلو...لفيجوال استوديووستتعلم اساسيات قوائم واوامر باالضافة الى اجراءات البرمجة في ا,لفتح وتشغيل برامج بسيطة   IDE)المتكاملة 

فان بيئة تطوير الفيجوال بيسك التي ستستخدمها لكتابة البرامج تدعى بيئة التطوير المتكاملة لميكروسوفت فيجوال استوديو ,باالضافة الى لغة البرمجة التي ستتعلمها في هذا الكتاب    
Microsoft Visual Studio Integrated Development Environment  أو تختصر الىIDE  فالفيجوال استوديو ورشة عمل فعالة وقابلة للتخصيص وتحتوي على جميع

والسس بلس بلس , لفيجوال بيسكمعضم المواصفات في بيئة تطوير الفيجوال استوديو تطبق تماما على ا.االدوات التي تحتاجها لبناء برامج فعالة من اجل الويندوز واالنترنت بشكل خاص
C++ والسي شارب C#  , 2008استخدم التعليمات التالية لتشغيل الفيجوال استوديو :  

 folder )Visual Studio 2008مجلد مكروسوفت فيجوال استوديو/All Programsجميع البرامج /  Windows taskbarابدأ من شريط المهام لويندوز Startاضغط  -1
  )Microsoft Visual Studio 2008( 2008القائمة اختار االيقونة التي يظهر عليها شعار ميكروسوفت فيجوال استوديوومن ) / 2008

  ,واال فلن تستطيع المتابعة 2008ليظهر لك االختيار السابق يجب ان تكون قد نصبت احد اصدارات الفيجوال استوديو
فاذا ما ,يمكن ان تاخذ وقت العداد بيئة التطوير ,فاذا آانت المرة االولى التي تشغل فيها فيجوال استوديو 2008ت فيجوال استوديواضغط على هذه االيقونة التي عليها شعار ميكرسوف -2

  Visual Basic development طلب منك ادخال اعدادات التي ستستخدمها اختار اعدادات تطوير فيجوال بيسك
وسترى ) tool windowsهذه النوافذ في بعض االحيان تدعى نوافذ االدوات (ونوافذ المكونات,ادواتها,ر على الشاشة مع العديد من نوافذهاعندما تبدا فيجوال استوديو سترى بيئة التطوي

بداية صفحة ال)  MSDN   )Microsoft development netومواضيع شبكة مطوري مكروسوفت,وهي تحتوي على مجموعة من الروابط  Start Pageايضا صفحة البداية 
المحلية التي تدعم بها النسخة التي  مصدر واسع من المعلومات حول مشاريعك باالضافة المصادر من ضمن طائفة تطوير فيجوال بيسك والتي تربطك بمساعدة ميكروسوفت من المستندات

  .آماهو مبين في الشكل نصبتها أو يمكن تحديث المعلومات مباشرة من خالل االتصال باالنترنت
  

  
  

ئية للتطبيق غير مرتبطة الفيجوال بيسك هو واحد فقط من اللغات التي تستطيع استخدامها لبرمجة تطبيقاتك واللغة هي سمة واحدة فقط لتطبيق ويندوز فالواجهة المراذا وآما ذآرفي ااالعلى 
لتبسيط  . اللغة التي يستخدمونها لكتابة آود التطبيق  النظر عنجميع المبرمجين بغض  من قبل أيضاالتي ستستخدمها لتطوير واجهة تطبيقك سيتم استخدامها  األدواتبلغة معينة ونفس 

الهدف من )  integrated development environment )IDEببيئة مشترآة لجميع اللغات والتي تعرف ببيئة التطوير المتكاملة  أستوديومعالجة تطوير التطبيقات تزودك فيجوال 
IDE) (تزود . من األدوات المرئية قبل آتابة الكود اإلمكان ر من االستفادة قدرهو تمكين المطوIDE  بأدوات لتصميم وتنفيذ وتصحيح أخطاء تطبيقاتك ، سوف أقوم بشرح المكونات

تطبيقات ويندوز وسوف تتعلم آيف تسمح  لبناءلتي تحتاجها الحاجة في منهج هذا الكتاب ، سوف تلقي نظرة على مكونات بيئة التطوير في هذا المقطع وا اقتضتالمتنوعة لبيئة التطوير آلما 
بيئة التطوير المتكامل هي سطح مكتب ثاني سوف تقضي معظم ساعات إنتاجك في /آيفية برمجة التطبيق  إلى باإلضافةبتصميم واجهة المستخدم الخاصة بتطبيقك بشكل سريع  أدواتهالك 

  .هذه البيئة 
  The Start Page   صفحة البداية

ً                            بدال  من عرض الوثائق ذات المقابض Multiple Documentsاذا آنت ال ترى صفحة البداية  ربما تكون بيئة التطوير لديك في عرض الوثائق المتعدد  مالحظة    Tabbed 
Documents view  من قائمة ادوات : لتبدل هذا الخيارTools menu  اختار الخيار االخيرOptions سارية لصندوق حوار الخيارات خيارات وعلى الجهة اليOptions  مدد

اضغط على الخيار وثائق مقبضية Window Layout عام ومنه في اللوحة التي على اليمين لصندوق الحوار وتحت نافذة التخطيط  Generalتصنيفات بيئة التطوير واضغط  على 



Tabbed Documents  ومن ثم اضغطOK جوال بيسك فان النوافذ المتعددة لبيئة التطوير قد اصبحت جميعها ذات مقابض ولديها عرى على جوانب في المرة الالحقة التي تبدأ فيها في
  .نها تعود الى جوانب بيئة التطوير بيئة التطوير وتستطيع التبديل بين هذه النوافذة بكل بساطة وبمجرد الضغط على العروة وما ان تغادرها حتى تعود الى وضعها االولي أي ا

  
تخصص بشكل مثالي  من اجل نوع  أنيمكن  أستوديو الفيجواللذلك فان  أستوديولبنائه في فيجوال  تخططمرة سوف تقاد الختيار نوع المشروع الذي  ألول أستوديوما تشغل فيجوال عند

 vb2008لبناء تطبيقات ويندوز والويب باستخدام  أستوديوجوال تطوير فيجوال بيسك والتي تخصص نسختك من الفي إعداداتانك بشكل ابتدائي اخترت  سأفترض, معين من التطوير 
لوحة المشروعات الحديثة ستكون فارغة ,  األسفلضة في الشكل وسوف ترى نافذة مشابهة للمعر األولي اإلعداد، بعد  آما سيشرح في نهاية هذا المقطع اإلعداداتتستطيع دائما تغيير هذه 

كون تلن  التمهيديةفان النافذة  أستوديواحدث للفيجوال  إصدارآنت تستخدم  إذااحدث لذلك  إصدارمن  إعدادات أستوديوسوف يكتشف فيجوال , طبيقات لم تكن قد أنشأت مسبقا بعض الت ما
  مماثلة للظاهرة في الشكل

  
  صفحة البداية)1.1(الشكل

  Recent Projectsالمشروعات الحديثة   
   وتتابع العمل عليه أخرىوتستطيع اختيار أي منها لتفتحه مرة  أستوديوحديثا باستخدام فيجوال ترى هنا قائمة بالمشروعات التي فتحتها 

    فتح مشروع فيجوال بيسك
 صندوق حوار فتح مشروع الظاهر في الشكل علىيظهر  , Open Projectفتح مشروع  linkاضغط  رابط  Recent Projectsلوحة مشاريع حديثة  منفي صفحة البداية اختار

وهذه النافذة ) CTRL+Oمن قائمة ملف أو بواسطة الضغط على Open Project تستطيع ايضا ان تعرض هذ صندوق الحوار هذا من خالل الضغط على االمر فتح مشروع( الشاشة
  .امشابهة تماما لباقي نافذ الفتح في باقي البرامج تستطيع االستعراض والبحث عن المشروع اوالملف الذي تريد من خالله



  
  صندوق حوار فتح مشروع في بيئة التطوير للفيجوال استوديو )1،0(الشكل

  
حيث ان بعض المشاريع ال يمكن فتحها باصدار اقدم ) about(واضغط على االمر حول) help(لتعرف أي من اصدارات الفيجوال استوديو تستخدم  اذهب الى قائمة المساعدة :  مالحظة

بينما يمكن فتح التطبيقات المعمولة باصدار اقدم .أو اصدار اقدم  2005ال يمكن فتحها باستخدام الفيجوال استوديو 2008المشاريع المعمولة في فيجوال استوديو لذا فان.من الفيجوال استوديو
  ... 2003او 2005ان يفتح أي مشروع معمول باصدار اقدم سواء آان بــ 2008بواسطة اصدار أي احدث أي يمكن للفيجوال استوديو 

   المشاريع والحلول:  مالحظة
النها تحوي على العديد من المكونات  projects or solutionsبشكل نموذجي تدعى الحلول أو المشاريع )ما تزال في مرحلة االنشاء(في الفيجوال استوديوالبرامج التي هي تحت التطوير

واذا ما تفحصت هذه الملفات   solution file (.SLN)وملف الحل VBPROJ project file.)(ف المشروع تتضمن مل 2008فبرامج  الفيجوال بيسك,وليس فقط ملف واحد,المستقلة
يدل على : في اعلى االيقونة آما يظهر في الشكل المرافق 9ستالحظ ان ايقونات ملف الحل عليها الرقم , Windows Explorerبواسطة اداة استعراض الملفات مثل مستكشف ويندوز

وآذلك بالنسبة لملف المشروع فاسم )  sln.(واما االحقة التي بعد النقطة  calaالحظ االحقة بعد اسم الحل في الشكل المرافق فاسم الحل.ر النسخة التي تم برمجة هذا الحل بهارقم االصدا
  .فيجوال بيسك أي مشروع)  visual basic project(وهي اختصار لـ) vbproj.(بينما االحقة بعد النقطة هي) cala(المشروع 

  
بينما ملف الحل يحتوي على معلومات حول ,مخصصة لمهمة برمجية مفردة  project fileيحتوي ملف المشروع على معلومات ).VB 9(بشكل داخلي بــ 2008يشار الى الفجول بيسك 

 (vbg.)التي لها الالحقة   project group filesوهي مشابهة لملفات تجميع المشروع,وملفات الحل مفيدة الدارة وترتيب مشاريع متعددة مرتبطة , projectsواحد أو اآثر من المشاريع
 project fileلذلك فان فتح ملف المشروع ,  solutionلكل حل  single projectاالمثلة في هذا الكتاب بشكل نموذجي تحتوي على مشروع واحد , 6التي آانت في الفيجوال بيسك 

(.vbproj)  لحل أو فتح ملف اsolution file (.sln)  احذر هذا فقط عندما يحتوي الحل على مشروع واحد فقط ولكن للحل المتعدد المشاريع ) ليس هناك أي فرق (لهما نفس االثرa 
project solution-multi  تنسيق  جديد لملف حلولها ومشاريعها  2008إذا تقدم الفيجوال بيسك,عليك فتح ملف الحل,.  

  
من  solutionsوذلك من اجل التحكم بالعديد من الخيارات المتعلقة بالحلول ) Always Show Solutionاظهر دائما الحل (ال استوديو بصندوق اختيار خاص يسمى تزودك الفيجو

ك صندوق الحوار في الشكل ومن العروة ليظهر لOptions الخيار االخير خيارات   Toolsاليجاد صندوق االختيار هذا اختار من قائمة أدوات  ,  IDEضمن بيئة التطوير 
General)مدد هذه العروة تحتها تجد  مشاريع وحلول )عام Projects and Solutions / من اللوحة على اليمين شاهد هذا الخيار فاذا ما تم اختياره أو تفعيله فان  مجلد فرعي سيتم

واذا ما اخترت ايضا اظهار الحل دائما فان العديد من الخيارات المرتبطة بالحلول ,مجلد منفصل تحت الحل، يتم وضع المشروع وملفاته في  solution انشاءه مع آل حل جديد
solutions  ستظهر في بيئة التطويرIDE, مثل االوامر في قائمة ملفFile  ومدخلة الحل في مستكشف الحلSolution Explorer  فاذا اعجبتك فكرة تحميل مجلد منفصل للحلول
  ,ية االوامر واالعدادت المتعلقة بالحلول اختار صندوق االختيار هذاوتريد رؤ

  
  MSDN: Visual Studio أستوديوشبكة مطوري فيجوال 

صفحة مصدر محدد لجميع تقنيات ومنتجات ميكروسوفت عندما يتصل  والذي هو) MSDN )the Microsoft Developer Networkهو نافدة مستعرض والتي تعرض  المقطعهذا 
  . معلومات أخرى مهمة وأجزاء, مقاالت, اللغات المدعومة ,  أستوديوجديدة حول الفيجوال  أخبارباالنترنت في هذا المقطع سوف ترى  لكمبيوترا
   Getting Started ابدأ  

  )التعليمات(هذا المقطع يحوي على وصالت لمهمات برمجية أساسية في منتج المستندات 



   al Studio HeadlinesVisu أستوديوعناوين فيجوال 
  مهمة لمطوري فيجوال بيسك وأخبار announcements إلعالناتهذا المقطع يحوي وصالت 

Tools menu أدواتافتح قائمة , ولفعل هذا  البدايةمعظم المطورين يتجاوزون صفحة  األمر واختار    Import And Export Settings يبدأ في صندوق  اإلعدادلتجعل معالج  
والذي يسألك عن المكان   للمعالج ألولاالحوار  location اترك الموقع االفتراضي آما , في آل مرة يبدأ فيها قراءتها أستوديوالذي ستحفظ فيه المعلومات الجديدة بحيث يستطيع الفيجوال  

nextهو واضغط  هذه المجموعات تعتمد على الخيارات التي تكون قد نصبتها على , ن اإلعدادات جموعة افتراضية مللمعالج والتي بسال فيها الختيار م األخيرةلرؤية النافذة  أخرىمرة  
ُ وبالتالي ع ,مع فيجوال بيسك فقط على نظامي  2008أنا نصبت فيجوال استوديو, نظامك  :  ضت لي الخيارات التالية ِر            

General Development Settings, Visual Basic Development Settings, and Web Development Settings 
لذلك يستطيع الفيجوال  Visual Basic Development Settingsاالفتراضية لنسختي من الفيجوال أستوديو وألهداف الكتاب اخترت إعدادات تطوير فيجوال بيسك  اإلعداداتمن 

  . ومن ثم أغلق المعالجلرؤية ملخص العملية  Finishالبيئة األمثل لتطوير فيجوال بيسك نموذجي ، اضغط  يكون أستوديو أن
  

               starting anew projectبداية مشروع جديد 
وهذا النموذج هو نافذة , للبنود المتنوعة لبيئة التطوير سوف نبني نموذج بسيط  األفضلمن اجل الشرح ,  أستوديومشروع جديد وتبدأ العمل في الفيجوال  إنشاءعند هذه النقطة تستطيع 

 Create أو اضغط New Projectواختار مشروع جديد   File menu افتح قائمة ملف) سيراه المستخدم على سطح المكتب عندما يشغل تطبيقك  انه ما(تطبيقك 
Project/Solution  في صفحة البداية )in the Start Page ( اءها في الفيجوال المشاريع التي تستطيع إنش بأنواعفي صندوق حوار مشروع جديد الذي يظهر لك سترى قائمة

 forms(من النماذج  أآثرهي تطبيق ويندوز نموذجي مع واحد أو  والتي Windows Forms Applicationsاألآثر أهمية من بينها هو تطبيقات نماذج ويندوز , أستوديو 
(windows  , إلـ تطبيقات Console  نصية التي هي تطبيقات بسيطة والتي تتفاعل مع المستخدم من خالل نافذةtext window  , نماذج ويندوز أدواتمكتبات Windows Forms 

Control Libraries التي سوف نغطيها بعمق في هذا الكتاب المشاريع أنواعومكتبات الفئات والتي هي مجموعات من الفئات ، هذه هي , التي هي مجموعات من األدوات المخصصة.                

   
  صندوق حوار مشروع جديد)1.2(الشكل

التي  المشاريعفي صندوق حوار مشروع جديد ولكن  المشاريعسترى عدد اقل من  Visual Basic 2008 Express Editionآنت قد نصبت فيجوال بيسك بطبعته السريعة  إذا
بشكل افتراضي يقوم الفيجوال ) صندوق حوار مشروع جديد(في الشكل السابق  Create Directory For Solutionنوقشت في هذا الكتاب ستكون محتواة الحظ صندوق االختيار 

اذا آنت تريد وضع اختصار للتطبيق بنفس المجلد الختبار ميزات اللغة أو انجاز بعض المهمات  Locationمجلد جديد للمشروع تحت المجلد الذي حددته في الصندوق  بإنشاء أستوديو
 إنشاءلتخطي  )ازل عالمة الصح من صندوق االختيار التي تظهر في الشكل السابق( ادية، ربما تكون ال ترغب بحفظ المشروع في هذه الطريقة عليك فقط عدم اختيار صندوق االختيار الع

سوف تسأل عند تلك الحالة عن ملف المشروع وسيحفظ الفيجوال  Menu Fileمن قائمة ملف Save All تستطيع دائما حفظ المشروع في أي وقت باختيار االمر. مجلد جديد للمشروع
عن  أستوديوستسألك الفيجوال  Visual Studioمشروع جديد أو إغالق  إنشاءتستطيع عندها  discardاذا قررت طرح الشروع جانبا , أستوديو المشروع تحت الملف الذي حددته انت
  , حفظه  اختيار عدمطيع المشروع المفتوح الذي لم يتم حفظه بعد وتست

, مشروع لآاسم ل WindowsApplication1سيقترح الفيجوال أستوديو السم  Windows Forms Application template القالب تطبيق نماذج ويندوزمن اجل مشروعنا اختار 
 2008بيئة تطوير الفيجوال أستوديو (ع جديد معروض في الشكل من اجل مشرو okومن ثم اضغط   Create Directory For Solutionضع عالمة صح في صندوق االختيار 

وآتابة االآواد واختبار  صول إليها في عمليات التصميم تكون النافذة الرئيسية لديك مختلفة نوعا ما ولكن ال تقلق سوف استعرض جميع المكونات التي تحتاج الو أنيمكن  )لمشروع جديد
  .تطبيقات ويندوز

  
  لمشروع جديد 2008تطوير الفيجوال أستوديو بيئة )1.3(الشكل

هي مصمم  IDEمستكشف الحل ، النافذة الرئيسية لبيئة التطوير المتكاملة   Solution Explorerهو عنصر في  Form1 النموذج, يحتوي المشروع الجديد على نموذج موجود حاليا
باستخدام مصمم النماذج ستكون قادر على  تصميم واجهة مرئية لتطبيقك  design modeديد في وضع التصميم والسطح الرمادي عليه هو نافذة تطبيقك الج Form Designerالنماذج 

شرطة لذلك دعنا نخفي عدد من أنوعا ما مزدحمة  االفتراضية بيئة التطوير, ومن ثم برمجة التطبيق ) وضع المكونات المتنوعة لواجهة الويندوز على الفورم وإعداد خواص هذه المكونات(
واختار شريط األدوات   View menuافتح قائمة عرض ,األدوات والتي لن نستخدمها في مشاريع عدد من الفصول األولى، تستطيع دائما إظهار أي من أشرطة األدوات في أي وقت 



Toolbars (ى قائمة فرعية سوف تر  submenu  أمر التي هي  28مع)اختيار أو عدم اختيار عقد toggles( مر يتطابق مع شريط أدوات آل أtoolbars  وتستطيع تحويل الشريط
 األشرطةحاليا اختر عدم عرض جميع , بواسطة الضغط مرة واحدة في القائمة الفرعية لشريط األدوات) من خالل صندوق االختيار الذي يظهر أمامه (الموافق إلى عرض أو عدم عرض 

شريطا األدوات هذان يظهران بشكل افتراضي وليس عليك إخفاؤهما اذا آنت قد أخفيتهما هذا هو المكان الذي تستطيع )  Layout and Standard) toolbarsماعدا أشرطة األدوات 
تستطيع  والذي يقودك إلى صندوق حوار والذي فيه Customizeهو األمر تخصيص   Toolbars submenuالبند األخير في القائمة الفرعية ألشرطة األدوات .إظهارهما مرة أخرى

اختار هذه القائمة لتخصيص بيئة التطوير للطريقة التي تريد أن تعمل بها مع , بعد ان تكون قد أتمت عينة العمل , تحديد أي من أشرطة األدوات وأي من األوامر التي تريد أن تراها 
  .بعد آل هذا عليك أن تكون قادر على التراجع عن التغيرات التي قمت بها,تستطيع إخفاء أي من مكونات بيئة التطوير ماعدا القائمة الرئيسية , الفيجوال أستوديو 

  Using the Windows Form Designerاستخدام مصمم نماذج ويندوز 
 Display the Designerعرض المصمم 
غير مرئية تستطيع عرضها بشكل خاص عندما تعمل على فتح مشروع )وتسمى ايضا واجهة ويندوز(  user interfaceما تسمى واجهة المستخدم أو ) النموذج ( form اذا آانت الفورم 

  :اعمل التاليجديد آما مر معنا سابقا فيمكن اال تتنتقل بيئة التطوير مباشرة الى المشروع الذي فتحته أو فورم هذا المشروع لذلك لعرض هذه النافذة 
اختار االمر )  view(فاذا آانت غير ظاهرة هي ايضا من القائمة عرض,ون على الجهة اليسرى لبيئة التطويروهي بالعادة تكSolution Explorer عليك ايجاد نافذة مستكشف الحل

 تحت نافذة فتحتهوبالتالي سيظهر في المكان المخصص له على يسار بيئة التطوير فعندما يتم تحميل المشروع تظهر له ايقونة باسم المشروع الذي  Solution Explorerمستكشف الحل 
اسم المشروع الذي قمت انا بفتحه وهو االن في مستكشف الحل  في الشكل آما في الشكل التالي الحظ مستكشف الحل اضغط مرتين على هذه االيقونة وسيظهر لك المشروع الذي قمت بفتحه

  : MusicTrivia.vbواسمه 

  
القوائم , التبديل  أزرار, صناديق النصوص, األزرار(واألدوات هي مكونات واجهة ويندوز مثل  تشغيلعليها التي تريد عرضها للمستخدم وقت الاألدوات لتصميم الفورم عليك وضع 

، األدوات تكون your form)(تستطيع استخدامها على نموذجك )  control(صندوق األدوات هذا يحتوي على أيقونة لكل أداة ) صندوق أدوات نماذج ويندوز(المعروضة في الشكل )
عندما تعمل )Common Controls tab(في هذا الفصل سوف ننشئ تطبيقات ويندوز بسيطة وسنستخدم األدوات في لوحة األدوات المشترآة, جموعات تبعا لوظيفة آل أداة منظمة في م

ونسخة جديدة من األداة مع الحجم ,  إيقونتهاج على لوضع أداة على الفورم تستطيع بالضغط المزدو. مع تطبيقات الويب سوف ترى مجموعة مختلفة من األيقونات في صندوق األدوات
تستطيع اختيار األداة من صندوق األدوات بواسطة الماوس ومن ثم تضغط وتسحب الماوس أو , سيتم وضعها على الفورم ومن ثم تستطيع تغير موضعها وحجمها بواسطة الفارة االفتراضي

ابدأ بوضع األدوات على الفورم بالطريقة التي تراها ,األداة ومن ثم تترك األداة وبالتالي نسخة جديدة من األداة ستوضع على الفورم  وتحرك الماوس إلى المكان الذي ستضع فيهفوق الفورم 
أسفل مستكشف IDE بيئة التطويرهذه النافذة في الحافة اليمنى ل)) نوافذ بيئة التطوير(الحظ الشكل  Properties window (خواص األداة سيتم عرضها في نافذة الخصائص. ,مناسبة 
 Propertiesواختار نافذة الخصائص View افتح القائمة, إذا آانت نافذة الخصائص غير مرئية , ويعرض خواص األداة المختارة على الفورم ) Solution Explorer(الحلول

Window  أو اضغطF4  ,تسمى نافذة الخصائص أيضا بمستعرض الخصائص,ار في مستكشف الحلإذا آان ال يوجد أداة مختارة فإنه يتم عرضه الخصائص لبند مخت Properties 
Browser  والخصائص منظمة تبعا لدورهم, وفي بعض الحاالت وظيفتهاالتي تحدد مظهر األداة their role  فاألدوات التي تتحكم في المظهر لألداة جدولت بالترتيب الهجائي تحت

في  AZ button تستطيع ضغط الزر,وهكذا  Behavior سلوك header بالترتيب الهجائي تحت العنوان  أيضاالتي تتحكم بسلوك األداة جدولت  األدواتأما Appearance  العنوان
  . الترتيب األبجدي للخصائص إلىبدل الترتيب ,  alphabetical order شريط عنوان النافذة لعرض جميع األدوات بالترتيب األبجدي

  

  
  ماذج ويندوزن أدواتصندوق 



  
  نوافذ بيئة التطوير)1,4(الشكل

     مالحظة
تستطيع تثبيته على الشاشة وذلك بالنقر على  retracts to the left edge of the Designer للمصمم اليسرالحافة  إلىيتقلص  األدواتحالما تضع األداة على الفورم فان صندوق 

وهي )Toolbox window في الزاوية  العلوية اليمنية لنافذة صندوق األدوات اإلغالق إليقونةوهي األيقونة المجاورة (دوق األدوات التي لها شكل القلم في شريط أدوات صن اإليقونة
بالطريق التي تحبها  رتعيد ترتيب النوافذ المختلفة لبيئة التطوي أنتستطيع بسهولة ) floating(وليس عندما يكون عائم) is docked(األدوات صندوق ترصفتظهر فقط عندما يتم 

)fixed, docked, floating  (آما يظهر في الشكل .وما إلى ذلك)نوافذ بيئة التطوير(  
  Thinking About Properties:خصائصلفكر با

, لديه مجموعة من الخصائص المحددة) نفسهابما فيها النموذج نفسه اوالواجهة (في البرنامج  each user interface elementفي الفيجوال بيسك آل عنصر على واجهة المستخدم 
مثل أدوات الواجهة (أو من خالل الكود نفسه لتنجز عمل هام بينما يتم تشغيل البرنامج,  Properties windowتستطيع ان تعد هذه الخصائص وقت التصميم باستخدام نافذة الخصائص 

لذلك تصور انها شيء ما آاي شيء في ,يمكن ان تجد في البداية ان الخصائص مبدا صعب الفهم).المعلومات الى البرنامج التي تقبل مدخالت من المستخدم غالبا ما تستخدم الخصائص لنقل
من الميزات المالزمة  فالدراجة هي آائن تستخدمه لترآبه من مكان الى اخر والن الدراجة هي آائن مادي لذا فان لديها العديد: اليك مثال تمثيل الدراجة العادية,الحياة يمكن ان يساعدك

inherent characteristics  فلديها اسم المارآةbrand name أو لصعود الجبال اويمكن ان ,يمكن ان تكون للرحالت(ولون وسالسل وفرام وعجالت وآذلك تم بناءها بتصميم معين
معظم , آائن الدراجة properties هي خصائص characteristics)التشخيصات (يزاتالفيجوال بيسك هذه الم terminologyفي مصطلح ) تكون قد تم بناءها من اجل االثنين معا

هي خصائص تتغير بينما يتم استعمال ) وخيارات اخرى مثل العاآسات والمريا, السرعة, االطارات(ولكن الخصائص االخرى مثل,خصائص الدراجة تم تحديدها عندما تم بناءها
بيانات البيع أو االيجار  وما الى ذلك , المالك الحالي,مثل تاريخ التصنيع ) والتي ال تكون مرئية( معنويةintangible خصائص غير ملموسة  ويمكن حتى ان يكون للدراجة.,الدراجة

  ). المرئية والغير مرئية(فانك ستستخدم خاصيات الكائنات من آال النوعين سواء آانت المعنوية أو المادية,فعندما تعمل مع فيجوال بيسك ,
 My Textbox(أسند النص  )Located  صندوق النص على الفورم وتجعله محدد أداةتضع  أنوذلك بعد ( Textbox control صندوق نص ألداةText حدد الخاصية نص

Control(والخاصية, وذلك باد خال هذا النص في الصندوق المجاور السم الخاصية Text لألداة هي النص الذي يظهر في األداة) األداة عنوانthe control’s caption( ومعظم
  Text property )(األدوات لديها الخاصية نص

انقر هذا الزر سوف ترى صندوق حوار مع ثالث لوحات ,خاصيةيظهر زر مع سهم صغير بجانب اإلعداد الحالي لل,بالفأرة  اختارها BackColorالموضع الذي بجانبها هو الخاصية 
تختار اللون الذي سيمأل  أنفي صندوق الحوار هذا تستطيع ) نافذة الخصائص(يظهر في الشكل آما)System ونظامWeb وويب Custom مخصص(وهي three tabs مرصوفة

  .والحظ أن مظهر األداة تغير على الفورمyellow أصفر إلىضع لون خلفية األداة ,خلفية األداة 

  



  
  نافذة الخصائص)1،5(الشكل

 (ألدوات متنوعة بينما تكون أداة النص ماتزال مختارة على الفورم أوجد الخاصية خط في نافذة الخصائص تستطيع الضغط على font د تغييرها هي الخطالتي تري اإلعداداتواحد من 
خط األداة  إسنادهنا تستطيع ,ر النص الستدعاء صندوق حوا ellipsis button أو تستطيع الضغط على زر التبديل, في مقدمة اسم الخاصية ووضع الخواص المفردة للخط  )+ إشارة

حالما تغلق صندوق حوار الخط فان  )Verdana, 14 points, boldإلى   Textbox اسند خاصية الخط ألداة صندوق النص, إلغالق صندوق الحوار  okومميزاته ومن ثم تضغط 
  األداة على الفورم تعدل لإلعدادات الجديدة

اختار األداة من على الفورم بالفأرة وسترى , األداة عندما تحول الخط الجديد  التساعغير مناسبة  control’s Text propertyلخاصية نص األداة   ما آان الخط المسند توجد فرصة ذا
ه الذي تستطيع  إعادة تحجيم األداة ضع المؤشر فوق أي من هذه المقابض وسوق يعرض لك الشكل الذي يدلك على االتجا perimeterعلى طول محيط األداة  handles ثمانية مقابض

  .محيطها اعد تحجيمها بالفأرةاجعل طول األداة مناسب لطول النص إذا آان عليك أيضا إعادة تحجيم الفورم اضغط في أي مكان على الفورم وعندما تظهر المقابض على  طول 
والتي تحدد فيما ذا آانت األداة التي تم تحجيمها بشكل  تدعم خاصية التحجيم التلقائي CheckBox وصندوق االختيار buttonالزر ) أداة العنوان ( Labelبعض األدوات مثل  

 حاولت جعل ارتفاع األداة مناسب فإذا التحجيم التلقائي  AutoSizeال تدعم الخاصية  األخرى األدواتالعديد من  إلى باإلضافةTextBox األداة, أوتوماتيكي تالءم عنوانها أم ال
accommodate صندوق النص  أداةبشكل افتراضي  , سوف تدرك انك الستطيع تغيير ارتفاع األداة, األسطرلنص متعددTextBox  إسنادتقبل سطر مفرد للنص وعليك إعادة 

    vertically عمودي األداةتحجيم  إعادةمن اجل   )Trueصح ( متعدد األسطر إلى MultiLine الخاصية
عدد من  استخدامتصمم بحذر وتتبع قواعد تصميم صفحة الطباعة فعلى األقل عليك عدم  إنيجب )  forms(م وبشكل مشابه للمستندات فان النماذج الحط هو مكون تصمي: مالحظة 

على  أدواتت خاصية الخط لعدة لتتجنب تعديال,  excessبشكل مفرط  bold styleالنمط  أيضامما ينبغي ولن تستخدم  أآثر نموذجكالخطوط على نماذجك آما أنه ليس عليك تحميل 
 أيضاستتغير  الدوداتفان خطوط  الفورمخط الفورم فإذا ما غيرت خط  inheritsيتم وضعها على النموذج ترث واو تقوم باشتقاق  أداةالن آل  أوال الفورمخط  بإعدادالفورم سوف تقوم 

الخط الذي  ستقوم بإعداد خاصية الخط الى نف أني آل مرة تضيف نموذج جديد الى تطبيقك عليك في البداية ف, بشكل عام اختار الخط الذي يناسب الواجهة التي تصممها ,تبعا لذلك
الخط هو العنصر االساسي االآثر اهمية فيما اذا آنت تصمم مستند او فورم  consistent lookاستخدمته في النماذج األخرى لذلك فان آامل التطبيق سيكون لديه مظهر مناسب 

ولكن يجب ان يكون هناك عائلة خط مسيطرة على مظهر )bold or italics (يكون لديها حجم خط مختلف وحتى نمط خط مختلف مثل غامق او مائل أنم يمكن رونات المتنوعة للفوفالمك
الخطوط الجديدة المقدمة بواسطة  أنماطوعائلة  segoe uiهو تم تصميمها لعرض الوثائق على شاشة الكمبيوتر وهو خيار عام وهناك خيار أخر هام و verdanaالنوذج فعائلة النمط 

   graphical applicationويمكنك استخدمه في التطبيقات الرسومية  handwrittenلديه نمط تميز آتابة اليدوي   segoeويندوز فيستا خط الطباعة 
االفتراضية واستخدم  األلوانفي مجال األلوان ما لم تكن مصمم أني اقترح ان تستخدم  creativeمبدع تكون  أنولكن ليس عليك   colorمرآب التصميم الثاني األآثر اهمية هو اللون 

 لتطوير التطبيقات ويوجد أدوات لتصميم الواجهات واحدها منصة التعبير التابعة new disciplineلقد اصبح تصميم الواجهات الحديثة فرع معرفي جديد ,نفس الظالل للمكونات المختلفة 
بدون قطع عمل أي منها بواسطة ألخر , والمطورين من آتابة الكود  interfaceوالتي تمكن المصممين من تصميم الواجهة Microsoft’s Expression Studio لميكروسوفت

     m/expressionwww.microsoft.coمن  Expressionتجريبي من  إصدار إنزالتستطيع 
 Multilineحدد الخاصية  األداة functionلكن أيضا وظائف اآلن سوف تغير الخصائص التي تحدد ليس فقط المظهر و, المظهر لألداة حتى الن لقد قمت بمعالجة الخصائص التي تحدد 

عقدة toggles وهذا الفعل هو) تستطيع أيضا تغيرها بواسطة الضغط المزدوج على اسم الخاصية (, Trueغيرها إلى  مكنةممدد قائمة اإلعدادات ال Falseالحالي لها هو تعطيل  واإلعداد
 أوتقبل سطر  TextBox األداة فبماذاتحدد Multiline الخاصية. واجعلها طويلة آما ترغب  TextBoxارجع إلى الفورم واختار األداة )  خطأ/صح (اختيار والتي تتبدل بالضغط إلى 

واآتب فيها  Textخاصية النص  إلىارجع True صح  إلىضع هذه الخاصية  (if  Multiline = True)أو أآثر إذا آانت الخاصية ) False Multiline = ( نت الخاصيةآا إذا( أآثر
ر ولكن آامل النص سيتناسب مع األداة ألن خاصية التفاف ستتغي األسطرفان  األداةتحجيم  بإعادةقمت  إذا. عدة اسطر  إلىبتقسيم النص الطويل  األداةستقوم  Enterواضغط , نص طويل 
  .لترى آيف سيتم تحويل النص على األداة False اسند لها  trueهي  WORDWRAP  النص لألداة

  اوجد الخاصية,  بسرعة وبسهولة مقطع النص الذي يريده إيجادلذلك يستطيع المستخدم  Scroll Bar أداة صندوق النص المتعدد األسطر لديها خاصية شريط منزلقة عمودية 
Scrollbarsالقائمة الممكنة لإلعدادات بواسطة الضغط على الزر الذي عليه إشارة السهم  لألداة ومددarrow  وإعدادات هذه الخاصية هي)None, Vertical, Horizontal, and 

Both(  والتي تعني)ا له أسند .على الترتيب)آالهما,أفقي , بدون، عموديVertical , ال تستطيع زحلقة النص  جدا في خاصية النص لها وراقب آيف تعامل األداة النصاآتب نص طويل
ابدأ بحذف جميع , تجعل األداة تمأل آامل النموذج  أن أيضاتستطيع , ) النص بشكل عمودي  يزلفسوف ( ولكن شريط االنزالق يعمل آما هو متوقع وقت التنفيذ, على األداة وقت لتصميم 

  في نافذة الخصائص Dock اوجد الخاصية) multiline TextBox(تكون قد وضعتها ومن ثم اختار صندوق نص متعدد األسطر أنوالتي يمكن  النموذجألدوات األخرى على ا
Properties window  ملئ  إلى إعداداتهاواضغط مزدوج على اسم الخاصية حتى تتغيرFill  مميالتص الحالتين وقت  على الفورم في آال اتحجيمه وتمص ستقوم بمأل النموذج النأداة 

  .والتنفيذ
  ما سيراه المستخدم لتطبيقك وهذا, المكتبالنافذة المملئة بأداة صندوق النص على سطح  ستظهر التطبيق وبعد عدة دقائق ليتم ترجمة F5لتختبر سلوك األداة وقت التنفيذ اضغط          

  
  عرض نص متعدد األسطرأداة صندوق النص ت)1،6(الشكل



Creating Your First VB Application        إنشاء تطبيقك األول في الفيجوال بيسك 
مفضلة اسم لغة البرمجة ال بإدخالتطبيق يسمح للمستخدم سنقوم ببناء , آتابة الكود خلف الواجهة  في هذا الفصل تقوم بتطوير تطبيق بسيط لتوضيح ليس فقط تصميم الواجهة ولكن أيضا

وهي هي في أعلى جميع اللغات األخرى وسوف تتلقى التقييم األفضل بينما جميع اللغات األخرى ستتلقى نفس الدرجة   VBبشكل موضوعي , وسيقوم التطبيق من التحقق من االختيار
good   وليسVB  ,أبدأ مشروع جديد new project  واستخدم نفس االسم االفتراضي   Windows Application1   وضع األداةTextBox  واألداةButton  على
   آما يظهر في الشكل المرفق  على الفورم استخدم الفأرة لوضع وإعادة تحجيم األدوات ) form(النموذج

  

  
  تطبيق  بسيط والذي يعالج النص المدخل من قبل المستخدم)1،7(الشكل 

خاصية  في عنوان على الفورم وأسند أداةنظم وحجم األدوات آما يظهر في الشكل السابق ومن ثم ضع  )نقطة 9, غويس(Segoe UI, 9 pt إلى  Fontأبدأ بإعداد خاصية الخط للفورم  
هي  AUTOSIZEتحجيم أداة العنوان تبعا لعنوانها الن خاصية األداة  إعادةسيتم )your favorite programming language  Enter(النص التالي Textالنص
هذه الخطوط تسمى خطوط  aligned لألدواتآت األدوات داخل الفورم سترى بعض الخطوط الزرقاء التي تصل حواف األدوات عندما يتم عمل ترصيف آلما حر,)True(صح

ندوز مرآبة من مقاطع آود صغيرة تطبيقات وي,عليك إدخال الكود الذي يتحقق من لغة المستخدم المفضلة  اآلن, والتي تسمح لك بترتيب األدوات على الفورم  snap lines  الترصيف
النقر , the selection of a menu command اختيار قائمة أمر, click of a button فعل معين مثل نقر الزر إلىوالتي تستجيب  event handlers تدعى معالجات الحدث
  .ينفذ بعض الكود الذي يعرض رسالة ما أننريد ,عندما ينقر المستخدم الزر. وهكذاـ ـ, the click of a check box على صندوق اختيار

آان سطر الكود طويل  إذا,سوف ترى فقط تعريف اإلجراء ,  األسفلوالتي تظهر في الشكل , بعض الكود خلف أداة الزر اضغط مزدوج على هذه األداة وسترى نافذة آود التطبيق  إلدخال
وبشكل ,أو خط آود واحد ,ي المكان الذي تريد قطع السطر عنده وبالتالي سيعتبر الفيجوال بيسك آال السطرين سطر واحدف underscore منخفضخط  بإدخالجدا تستطيع تقسيمه وذلك 

  . edit>advance>word wrapمن قائمة  آما فعلت انا في الشكل المرفق) تعمل( on لمحرر الكود إلى Word Wrap  اختياري تستطيع تبديل الميزة التفاف النص

  
 editorمحرر الكود)1،8(الشكل

  :يفتح محرر الكود األجراء الفرعي المحدد بالعبارات التالية
Private Sub Button1 Click(ByVal sender As System.Object, _ 
                                               ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
 
End Sub  

العروة األولى هي عروة مصمم نماذج the Form1.vb   وعروة   Form1.vb [Design]  عروتين مسماة بعد اسم الفورم وهي عروة وحة اللوحة الرئيسية للمصممسترى ف أعلى ل
رأيته في الشكل السابق ذي في أعلى محرر الكود وال) اجهةالتي بها تدخل الكود خلف الو(والثانية هي محرر الكود ) بواسطة األدوات المرئيةالتي تستطيع بها بناء واجهة التطبيق (ويندوز 

أو أي (عندما تختار األداة , اليسار ويحتوي على أسماء األدوات التي على الفورم واألخر الذي على اليمين يحتوي على أسماء األحداث لكل أداة معروفة إلىهناك صندوقي ترآيب األول 
قائمة (في القائمة اليسارية اسم األداة  اختارلبرمجة حدث معين ألداة معينة . يعدل تبعا لهذه األداة محتوى القائمة األخرى التي على اليمين سار فاناليفي القائمة التي على )آائن بشكل عام

لترى  Events list افتح قائمة األحداثObjects list في قائمة الكائنات اختيارهتم  Button1 بينما يكون الزر) قائمة األحداث(واسم الحدث من القائمة التي على اليمين) الكائنات
         buttonالزر األحداث التي يستجيب لها 

 _Button1 لذلك عندما تضغط مزدوج على الزر الذي على الفورم سيتم أخذك إلى اإلجراء الفرعي    Button controlيحدث ألن يكون الحدث االفتراضي ألداة الزر  Clickالحدث 
Click subroutine الحدث الذي يهمنا في مثالنا هو الحدث نقر أو . وهذا اإلجراء الفرعي هو معالج الحدث والذي يتم استدعاؤه بشكل اوتماتيكي في آل مرة يحدث حدث ماclick  ألداة

يتوجب عليك إدخال الكود المناسب في , ليستجيب إلى حدث نقر الزر ,  يتم تفعيله Button1_ Clickفي آل مرة يتم فيها نقر أداة الزر على الفورم فان األجراء الفرعي  Button1 الزر
  .  eventsمعظم األدوات تعرف عدد آبير من األحداث ,هي واحدة من أبسط األدوات  Button control حدث ألداة الزر واألداة زر 24يوجد أيضا أآثر من , هذا اإلجراء الفرعي 

جميع معالجات ) التي يمررها الحدث إلى التطبيق arguments أو المعامالت النسبية(أو دليل معالج الحدث  signature ذا التعريف هو الـوه,تعريف معالج الحدث اليمكن تعديله 
والمعامل , طلقت الحدث والذي هو آائن يمثل األداة التي أ sender argumentالمعامل النسبي :إلى التطبيق وهما  two argumentsتمرر معامالن نسبيان  VB 2008الحدث في 

  الذي يعطي بمعلومات إضافية حول الحدث e argumentالنسبي 



من أجل ) EvaluateLanguageمثل ( هذا فقط االسم االفتراضي وتستطيع تغيره إلى أي اسم تراه مناسبا,اسم اإلجراء الفرعي مرآب من اسم األداة متبوعا بخط منخفض واسم الحدث 
تخبر المترجم أي حدث هذا اإلجراء الفرعي يقترح  Handlesالكلمة المحجوزة . عند نهاية العبارة  Handlesإلجراء الفرعي معالج للحدث هو الكلمة المحجوزة ما يجعل ا, هذا المثال 
 ة الكود لإلجراء الفرعي الذي عليه معالجة الحدثعليك آتابButton2 األداة ,فإذا ما آان هناك زر أخر على الفورم ,  Button1هو حدث نقر األداة   Button1.Click ف, معالجته

Button2.Click, بالطبع لن نقوم ببرمجة آل حدث ممكن ,)من مجموعة أحداثها(وتستطيع أن تزود آل أداة بمعالج حدث ما مختلف وحدث مصاحب لها,آل أداة لديها العديد من األحداث
  .لكل أداة 

التي هي ( CheckBoxاألداة ,على المفاتيح  keystrokes تعرف آيفية معالجة الضرب  TextBoxفاألداة , حداث األساسية الخاصة بهاإن األدوات لديها سلوك افتراضي وتعالج األ
مؤشرها في آل مرة تضغط تحرك  ScrollBarأداة شريط االنزالق ,في آل مرة يتم نقرها )االختيار(تغير الحالة وذلك بإخفاء أو إظهار عالمة الصح )) صح(مربع بداخله عالمة اختيار

إذا غيرت اسم األداة بعد أن ,)الفورم(بسبب هذا السلوك االفتراضي لألدوات ال تحتاج  إلى تزويدها بالكود من اجل أغلب أحداث األدوات على النموذج, واحد من األسهم عند آال النهايتين 
 فإذا,بينما اسم اإلجراء الفرعي مهما يكن لن يتغير, معالجته بواسطة اإلجراء الفرعي سوف يتغير بشكل أوتوماتيكي تكون قد أدخلت بعض االآواد في معالج الحدث فان اسم الحدث الذي تم 

  :فان عنوان اإلجراء الفرعي سيصبح bttnEvaluateإلى   Button1غيرت اسم األداة  ما
Private Sub Button1_ Click(ByVal sender As System.Object, _ 
                                          ByVal e As System.EventArgs) Handles bttnEvaluate.Click 
End Sub  

بشكل  لذلك فان معالج الحدث الخاص بهم سيتم تسميته,أنا قمت بتسمية األدوات قبل إضافة أي آود للتطبيق , يتوجب تحرير الكود لتغير اسم معالج الحدث ,أعد تسمية اإلجراء الفرعي إلى 
أني عادة , لى شيء ما له معنىبشكل اختياري استخدام أسماء تخصصها أنت لكل معالج األسماء االفتراضية لألدوات التي وضعتها على الفورم هي أسماء عامة وسوف تغيرها إ,صحيح 

تجعل آودك أآثر قابلية  bttnEvaluateو  txtLanguageأسماء مثل , ها معنىمتبوعة بأسماء ل) txt, lbl, bttnمثل  (اسبق أسماء األدوات بعدة أحرف والتي تدل على نوع األداة 
ان تكون قابلة   promote ال ترقى Button1, Button2, Button3انه تدريب جيد أن تقوم بتغير األسماء االفتراضية لألدوات حالما تضيف أدوات إلى الفورم فأسماء مثل ,للقراءة 

  .ذا التطبيق فاني استخدمت أسماء أآثر قابلية للقراءة لألدوات التي استخدمت في باقي الكتاب   باستثناء ه, للقراءة في آودك 
نعرض رسالة  Visual Basicفإذا آان ,عندما يتم ضغط هذا الزر نريد أن نختبر النص في صندوق النص  Button1ألداة الزر  Clickدعنا نضيف بعض الكود إلى معالج الحدث 

آامل القائمة معروضة هنا إلعادة آتابة ( End Subو  Private  Sub م تكن آذلك نعرض رسالة مختلفة ادخل األسطر المعروضة في القائمة  التالية بين العبارتينللمستخدم وإذا ل
  )العبارات األولى واألخيرة

Private Sub EvaluateLanguage(ByVal sender As System.Object, _ 
                                          ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
Dim language As String 
language = TextBox1.Text 
If language = ”Visual Basic” Then 
MsgBox(”We have a winner!”) 
Else 
MsgBox(language & ”is not a bad language.”) 
End If 
End Sub  

 .القيمة فيه والذي تخزن )named location(هو مكان محجوز في الذاآرة  variable والمتغير language المتغير إلى TextBoxه الكود في البداية يقوم نص األداة يعمل ما إليك
تستطيع أيضا أن  ,ونوعولديها أيضا اسم  dimرات بواسطة العبارة يتم التصريح عن جميع المتغي ,حساباتنا عندما نكتب الكودل )معاالت(نتائج الوسائط فيه خزنالذي ن مكانالالمتغيرات هي 

   Dim language = TextBox1.Text: بخطوة واحدة آما هو مبين في العبارة التاليةlanguage تصرح وتسند قيمة للمتغير
 بالعبارة language variableومن ثم يقارن البرنامج قيمة المتغير , )ات فيما بعدسوف ندرس مسألة اإلعالن عن المتغير(سينشأ المترجم متغير نصي الن العبارة تسند نص الى المتغير 

Visual Basicعلى مخرجات المقارنة يعرض واحد من الرسالتين بنافذة صغيرة مع الزر  وباالعتمادOK  يستطيع المستخدمون عرض الرسالة ) 8آما هو واضح في الشكل رقم (فقط
اذا آنت ال تعلم ترآيب اللغة عليك ان تكون قادر على معرفة ما يعمله هذا الكود فلغة الفيجوال بيسك هي ابسط لغة مدعومة من قبل ,ق صندوق الرسالة الغال OKومن الضغط على الزر 

آيفية بناء ,ى فهم عمليات تطوير تطبيقات ويندوز في الوقت الحالي عليك المحاولة عل, وسوف نناقش السمات المتنوعة لهذه اللغة بالتفصيل في الفصول الالحقة 2008الفيجوال استوديو
فإذا لم يدخل المستخدم نفس العبارة وبنفس التهجية . very robust الكود في تطبيقنا األول عير نشيط بشكل آافي. واجهة التطبيق وآيفية برمجة األحداث التي تريد ان يستجيب لها تطبيقك

للخلص من اإلختالف في حالة VISUAL BASIC ة ستفشل نستطيع تحويل النص الى حالة األحرف الكبيرة ومن ثم نقوم بمقارنتها بالعبارةالظاهرة في عبارة الكود فان عملية المقارن
 language المتغير التعبير التالي يعود بالنص المخزن في String classمن فئة النص  ToUpper method حالة األحرف الكبيرة استخدم الطريقة  إلىاألحرف لتحويل العبارة 

variable ويحوله إلى الحالة الكبيرة uppercase لألحرف language.ToUpper  
اللغات التي (في حالتنا يمكن أن نعرض أسماء لغات محددة , في المقطع التالي سنقوم بتحسين تطبيقنا   ,VB 2008 أو VB حقيقة أن المستخدم يمكن أن يدخل االعتباربعين  أيضاسنأخذ 
في المقطع التالي سنعمل  ComboBox واحدة من الطرق التي تستخدم لعرض عدد محدد من الخيارات هو استخدام اداة صندوق مرآب. ونجبر المستخدم على اختيار واحد منها) اتهمن

    .ضلة من قائمة لذا ليس علينا التقق من النص المدخل بواسطة المستخدملذلك فان المستخدم ليس عليه ادخال اسم اللغة سنجبرهم على اختيار لغتهم المف تطبيقينا البسيطrevise على تعديل
Making the Application More User-Friendly   جعل التطبيق أآثر سهولة للمستخدم 

  
 IDE نحفظ المشروع من خال بيئة التطويرس Create Directory For Solution تختار صندوق االختيار وال, آما تعلمت سابقا ) WindowsApplication2(مشروع جديد  ابدأ

الختيار المجلد الذي ستحفظ  Browse لحفظ المشروع وعندما يظهر صندوق حوار حفظ المشروع انقر الزر Save All واختارFile menu افتح قائمة ملف,المشروع  إنشاءحالما يتم 
ضع أداة  واآلنسيتم وضع األداة على الفورم ComboBox  دوات واضغط مزدوج على أداة صندوق المرآب افتح صندوق األ, اختار مجلد موجود أو انشيء مجلد جديد  المشروع فيه

  للزر textخاصية النص  إلى.Evaluate My Choice اسند النص )1,9(على الفورم بحيث تبدو الفورم مثل الشكل Button الزر

  
  ComboBoxعرض خيارات أداة الصندوق المرآب)1,9(الشكل

من نافذة  Itemsمن على الفورم بواسطة الضغط بالفأرة عليها و اوجد الخاصية  ComboBoxاختار أداة ,علينا اآلن مليء األداة صندوق االختيار باالختيارات الممكنة  يتوجب
اضغط زر التبديل وسوف ) نصوص في حالتنا(ة من القيم ليس لديها قيمة وحيدة فهي مجموع Itemsالخاصية  أنوالتي تعني  Collectionهذه الخاصية هي مجمع  إعداداتالخصائص 

  ترى صندوق حوار مجمع النص آما يظهر في الشكل 



  
  لعرض مدير مجمع النص ComboBoxلألداة  itemsاضغط الزر بجانب الخاصية ) 1،10(الشكل

  
قم ,وقت التنفيذ  ComboBox الصندوق المرآب أداةفي  إظهارهاالبنود التي تريد  الإدخصندوق نص والتي تمكنك من  text boxاللوحة الرئيسية لصندوق حوار مدير مجمع النص هي 

  :بإدخال النصوص التالية واحد في آل سطر وبالترتيب الظاهر هنا 
C++ 
C# 
Visual Basic 
Java 
Cobol 

قم بإيجاد ,قبل تنفيذ البرنامج قم بإعداد بعض خاصيات األداة صندوق النص , لتنفيذ ولكن ستراهم وقت ا, البنود لن تظهر ف األداة وقت التصميم , صندوق الحوار  إلغالق okاضغط الزر
وهذه ليست بند من القائمة السابقة إنما هي النص والذي سيظهر بشكل أولي ) select your favorite programming language( :له واآتب فيها النص التالي  textالخاصية 
  .على األداة
بند من بنود  اختيار تستطيع,وانتظر عدة ثواني  سيتم ترجمة المشروع وسترى نموذجه على سطح المكتب  F5اضغط ,صندوق المرآب الشغيل المشروع وترى سلوك أداة ت اآلن تستطيع

الزر واضغط مفتاح  أداة إلىلنقل الترآيز  tabاح المفت اضغط, لتنتقل ضمن قائمة البنود بلوحة المفاتيح أو بضغط مفاتيح األسهم لألعلى أو لألسفل  أواألداة إما بالفأرة 
تنفيذ المشروع بالضغط  أوقف, المشروع  إلىبعض الكود  إلضافةلذا دعنا نعود , نحن لم نخبر الزر ما عليه فعله عند الضغط عليه ) ببساطة انقر على أداة الزر  أو(  spacebarالمسطرة
عندما تظهر الفورم في وضع التصميم اضغط مزدوج . من القائمة الرئيسية  debug>stop debuggingاو باختيار ) بع األسود المر(toolbarفي شريط األدوات  اإليقافعلى زر 

   end subو  Private Subقم بادخال العبارات التالية بين , عارضة معالج حدث الضغط وهو فارغ, على أداة الزر وسوف تفتح نافذة الكود 
Private Sub Button1 Click(ByVal sender As System. Object, _ 
                                           ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
Dim language As String 
language = ComboBox1.Text 
If language = ”Visual Basic” Then 
MsgBox(”We have a winner!”) 
Else 
MsgBox(language & ”is not a bad language.”) 
End If 
End Sub  

نستطيع أن نختار بشكل مسبق واحد من البنود من ضمن آودنا  ComboBoxعندما يتم عرض الفورم للمرة األولى سيتم عرض نص ال يتطابق مع أي من اللغات المعروضة في األداة 
  .الي فان محرر الكود سيفتح معالج حدث تحميل الفورم اضغط مزدوج في مكان ما على الفورم وبالت,  حدث تحميل آائن الفورم   إطالقفانه يتم يتم تحميل الفورم عندما 

Private Sub Form1 Load(ByVal sender As System.Object, _ 
                                                          ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
End Sub 

  .عندما يتم تحميل الفورم   Visual Basicالبند  ادخل  الكود التالي الختيار
Private Sub Form1 Load(ByVal sender As System. Object, _ 
                                          ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
                            ComboBox1.SelectedIndex = 2 
End Sub  

الختيار البند على األداة وتستطيع استخدامها  كآودقيمة عددية صحيحة من ضمن  إلى إسنادهاتستطيع , والتي تحدد البند المختار ComboBoxهو خاصية  لألداة SelectedIndex  إن
  :بعبارة مثل التاليةVisual Basic قيمة تطابق الفهرس لبندب SelectedIndexفبدال من مقارنة النصوص نستطيع ان نقارن الخاصية , الستخالص فهرس البند المختار في القائمة 

If ComboBox1.SelectedIndex = 2 Then 
         MsgBox(”We have a winner!”) 
Else 
        MsgBox(ComboBox1.Text & ”is not a bad language.”) 
End If   

حذفت بند من القائمة يتوجب عليك تحديث الكود طبقا  أوبالطبع إذا ما أدخلت ,لطباعة اسم اللغة المختارة ونستخدمه  ترجع بالنص الموجود على األداة ComboBoxألداة  textالخاصية 
بشكل  ,آلغة  interpreted والذي سيترجمنص جديد في األداة  إدخال يستطيعالمستخدم  أنحيث , ComboBox أداةهناك مشكلة في  أنإذا نفذت التطبيق واختبرته ستدرك , لذلك

في  DisplayStyleاختارها من على الفورم وأوجد الخاصية التابعة لها ,لتغير سلوك األداة ,تسمح للمستخدم بكتابة شيء ما باإلضافة الختيار بند من القائمة  ComboBox افتراضي أداة
 لقد أصبح تطبيقنا متين,نفذ البرنامج مرة أخرى واختبره  DROPDOWNLIST إلى  DROPDOWN نافذة الخصائص مدد قائمة اإلعدادات الممكنة لألداة وغير قيمة الخاصية من 

bulletproof  وهو تطبيق بسيط سوف ترى تقنيات أآثر لبناء تطبيقات قويةrobust في الفصل الرابع .  
Understanding the IDE Components  فهم مكونات بيئة التطوير المتكاملة  

وستأخذ منك وقت الستعراض مكوناتها ومن المستحيل شرحها في فصل واحد لذا سنناقش أدوات خاصة ومن ثم ,على عدد ضخم من المكونات Visual Studio 2008 لل IDEتحوي 
  ي بناء تطبيقات ويندوز بسيطة البنود األساسية التي سنستخدمها في الفصول القليلة القادمة ه, هذه المكونات أمكن من وخالل المواضيع المختلفة في الفصول الالحقة سيتم تغطيت ما 

  
  The IDE Menuقوائم بيئة التطوير 

وليس آل الخيارات متاحة في آل  toolbarsآأشرطة أدوات  أيضاتعرض  أنمعظم القوائم يمكن  أن أيضاالحظ ,قوائم فرعية  إلىقوائم بيئة التطوير تزودك باألوامر التالية والتي تقود  
هي مثال نموذجي فتكون قصيرة تماما  edit menuفقائمة تحرير) disabled معطلة(احة للوضع الحالي من بيئة التطوير هي إما غير مرئية  أو غير ممكنةاألوقات فالخيارات الغير المت



وال تستطيع استخدام  محررا لكودفتح عندما ت  altogetherتظهر على اإلطالق  ال data menuالقائمة , عندما تكون في وضع تصميم الفورم وطويلة نوعا ما عندما تحرر الكود
  الرئيسية  أستوديوقائمة فيجوال  إلىستضاف   xml أوامرفي بيئة التطوير فان  XMLفتحت مستند إذا, تكون في محرر الكود  عندماخيارات هذه القائمة  

  
 File Menuقائمة ملف 

جميع خيارات هذه القائمة معروفة للجميع وهي نفسها في معظم البرامج موجود للمشروع الحالي  أوإلضافة بند جديد  أوامر إلىالبنود باإلضافة  أولفتح وحفظ المشاريع  أوامرتحتوي على 
  .استعرض هذه القائمة واستكشف ما تحويه من أوامر )والذي يعمل على حفظ جميع مكونات المشروع الحالي ـ ـ ـ ـ ـ  save all األمروجود  إلى باإلضافةتقريبا 

  
  

  Edit Menuة تحرير القائم
  
آال األمرين يقودان الى قوائم فرعية والحظ ان هذين البندين مرئيين فقط عندما تحرر  IntelliSenseواألمر   advancedمن بين األوامر التي تحويها هذه القائمة هي أوامر متقدمة   

  الكود وغير مرئيان أثناء تصميم الفورم  
  

  Advanced Submenu >Edit) خيارات متقدمة( القائمة الفرعية> القائمة تحرير 
  هي التالية  Advancedلقائمة تحرير ومنها القائمة الفرعية  أهمية األآثرالخيارات 

 View White Space  محارف الفراغ ( عرض مساحة فارغةSpace characters ( والتي تستبدل بواسطة النقاط) الضرورية لترك فراغ لكود وجعله سهل القراءة periods   
    .فان الخطوط سوف تلتف بشكل آلي الكود طويل ويزيد عن الطول في نافذة الكود  عندما يكون سطرWord Wrap التفاف النص

  Comment Selection/Uncomment Selectionعدم جعله تعليق  أو/ جعل المختار تعليق 
 أنبعض األحيان نريد . وهو جزء من الكود ولكن المترجم يتجاهلها ,آل سطر يبدأ بعالمة اقتباس مفردة هو تعليق , كبين عبارات آودك لتوثيق تطبيق بإدخالهاالتعليقات هي سطور تقوم 

). السطر أمامز التعليق وذلك بإدخال رم(التقنية البسيطة لتعطيل سطر من الكود هو جعله تعليق , )يكون بمقدورنا استعادتها الحقا  أننريد  ألننا(نعطل عدد من اسطر آودنا ولكن ال نحذفها
  )بضغطة مفردة(هذا األمر يسمح لك بتعليق أو عدم تعليق مقاطع ضخمة من الكود  بحرآة واحدة

  
  IntelliSense Submenu> Edit) المساعد الفوري(القائمة الفرعية > القائمة تحرير 

وتطبيقات ميكروسوفت (ميزة  لمحرر الكود  هي) الميزة الذآية( المساعد الفوري و, م شرحها الحقا قائمة فرعية ذات خمس خيارات والتي ت إلى Edit > IntelliSenseتقود القائمة 
ها تعرض قائمة بخصائص األداة وطرق)الميزة الذآية(المساعدة الفوريةوتتبعه  بالنقطة فان  ألداةفعندما تكتب اسم , عندما تكون متاحة اإلمكانوالتي تعرض  معلومات آثيرة قدر ) األخرى

معامالتها النسبية (فان المساعدة الفورية سوف تعرض ترآيبة الوظيفة , عندما تكتب اسم الوظيفة وتفتح أقواس ,بدال من تخمين اسمها , لذ ا تستطيع اختيار الطريقة أو الخاصية المطلوبة 
its arguments (الفوري تتضمن الخيارات التالية القائمة الفرعية للمساعد:  

  List Membersات  قائمة المكون
في قائمة منسدلة وسوف تظهر هذه القائمة عندما تكتب )وقائمة المعامالت النسبية, األحداث, الطرق ,الخصائص (فان محرر الكود يجدول جميع المكونات) on(عندما يتم تفعيل هذا الخيار

 وأنت TextBox1نموذجك يحوي أداة مسماة   أندعنا نقول , لوحة المفاتيح  أومن القائمة  بواسطة الفأرة  ومن ثم تستطيع اختيار المكون المطلوب. اسم الكائن أو األدوات متبوعة بالنقطة
  )1,11(فان قائمة من مكونات أداة صندوق النص سوف تظهر آما في الشكل  (.TextBox1)فعندما تكتب اسم األداة متبوعا بالنقطة تكتب  آود لهذا الفورم 
ً      متبوعة  بنص (=)ومن ثم اإلشارة  textاختار الخاصية ترى في نفس الشكل  أنآما يمكن  ToolTipفائدة  أداة صف المكون المختار يتم عرضه في صندوقباإلضافة إلى ذلك فان و      

الثوابت  المناسبة في  اءأسمفانك سترى   اإلعداداتعدد محدد من اخترت خاصية تقبل  إذا "TextBox1.Text = "Your User Name: موضوع ضمن عالمتي اقتباس آما يلي
  ) 1,12شاهد الشكل (الخاصية  إلى إسنادهاالعبارة التالية سترى الثوابت التي تستطيع  بإدخالإذا قمت , القائمة المنسدلة 

TextBox1.TextAlign =  
  

أو المفتاح   escالمفتاح( نهاءح االاتيمف ضغط أحدحتى ت مفتوحة )قائمة األعضاء(ائن األداة أو الكالقائمة المنسدلة مع مكونات تبقى . تختار القيمة المطلوبة بالفأرة  أنتستطيع  أخرىمرة 
end  ( أو  المسطرةأو اختيار مكون بالضغط على مفتاحenter  

  

  
  في القائمة المنسدلة للمساعدة الفورية  عرض مكونات أداة ما)1,11(الشكل



  
  ائمة المنسدلة للمساعدة الفوريةمكنة لخاصية ما في القمعرض اإلعدادات ال)1,12(الشكل

 
  Parameter Infoمعلومات آمية متغيرة 

و آتلة اإلجراء وذلك أتعريف المتغير  إلىالقفز  أيضاصندوق أصفر بارز وتستطيع  يف التصريحاالنتقال بالمؤشر فوق المتغير أو الطريقة أو الخاصية وترى  تستطيعتحدث الكود  أنت بينما
    من القائمة المنسدلة التي ستظهر اذا ضغطت يمين على المتغير أو اسم الطريقة في نافذة الكود Go To Definitionباختيار 

   Info Quickمعلومات سريعة 
باسم الوظيفة، مثال المعامالت متبوعا ) من القوس    (أي الرمز (والوظائف عندما تقوم بكتابة فتح قوس والتي تعرض معلومات األوامر  IntelliSenseهذه ميزة أخرى للمساعد الفوري 

وبعد إدخال القيمة للمعامل النسبي األول فان المعامل  boldالمعامل النسبي األول يظهر بخط سميك ) صندوق أصفر أفقي( ToolTip box للوظيفة ستظهر في صندوق أداة فائدةالنسبية 
  .                                                        ً  ن اإلعدادات هذه القيم ستظهر في قائمة منسدلة آما شرحت سابقا  إذا ما آان معامل ما يقبل عدد ثابت م, النسبي التالي يظهر بخط سميك

  Complete Wordإآمال الكلمات    
سترى قائمة بالكلمات والتي  Ctrl+ spacebarومن ثم ضغطت  TEXTBمثال إذا آتبت  Ctrl+ spacebarالكلمة الحالية وذلك بالضغط على  إآمالالكلمات تمكنك من  إتمامميزة 

  ) TextBox, TextBox1(غلب األحيان مماثلة للكلمة التي تريد آتابتها مثلتكون في األ
  Insert Snippetإدخال قصاصة      

هذا وقد نم مناقشتها الحقا في  2008قصاصات الكود ميزة هامة للفيجوال استوديو ,في الموضع الحالي في نافذة محرر الكود Insert Snippet يفتح نافذة إدخال قصاصة األمرهذا 
    .الفصل
  Outlining Submenu>  Edit)  الخطوط العريضة(القائمة الفرعية اختصار>تحرير

 outliningالقائمة الفرعية فان  إدارة نافذة الكودلتبسيط ) إجراءات فرعية ووظائف(مية هائلة من الكود في عدد ضخم من معالجات الحدث وإجراءات مخصصةالتطبيقات العملية تحتوي آ 
معالجات الحدث reduce تستطيع تصغير, لعدة أزرار على الفورم  Clickلنقول انك أنهيت من تحديث معالجات الحدث ,أوامر والتي تقوم بتجميع ومد اإلجراءات المختلفة على تحتوي

- (إشارةعندما تعمل هذا .التي أمام اسمه (+) إشارةالضغط على جراء في أي وقت وذلك بتستطيع مد قائمة اإل,أمامها (+) هذه إلى خط مفرد والذي يعرض أسماء اإلجراءات و إشارة 
لإلجراءات  outlining  تحتوي على أوامر لمعاملة الخطوط العريضة outliningالقائمة الفرعية . آتلة اإلجراء مرة أخرى   collapse طيتظهر أمام اسم اإلجراء وتستطيع ضغطها ل)

من  substantial amount  سوف تستخدم هذه األوامر عند آتابة تطبيقات ذات آمية ضخمة. عرض القوائم الكاملة لجميع اإلجراءات و outliningأل ) off(أو تعطيل ,المتنوعة
  :الكود

  Outlining Expansion Toggleمفصل توسيع الخطوط العريضة     
  .والعكس بالعكس) يمدد(فانه سيوسع الكود تم طيه procedure’s definitionريف اإلجراء آان  تع فإذاالخطوط العريضة لإلجراء الحالي ) نمط(نسقهذا الخيار يسمح لك بتغير 

    Toggle All Outliningمفصل جمع الخطوط العريضة 
ف المتعدد الفئات يتم تصغيره إلى سطر واحد والمل في آل فئةعبارة مفردة فالفورم يتم تصغيرها إلى , ولكنه يمفصل نمط الخطوط العريضة للمستند الحاليهذا الخيار مشابه للخيار السابق 

  .في آل فئة
   Stop Outliningإيقاف الخطوط العريضة  

والذي تستطيع ان تختاره لتفعيل ألية  Start Automatic Outliningويضيف أمر جديد إلى القائمة الفرعية هو ) توسيع/طي( الخطوط العريضة هذا الخيار يعمل على تعطيل فعل
  .يضة مرة أخرىالخطوط العر

     Collapse To Definitionsالطي إلى التعريفات 
  . لخيار يعمل على تصغير القوائم إلى قائمة عناوين اإلجراءاتهذا ا

 View Menuالقائمة عرض 
أما نوافذ " بداية مشروع جديد " في مقطع  Toolbars menu             ً                    وقد رأيت مسبقا  قائمة شريط األدوات  IDEتحوي هذه القائمة على أوامر لعرض لي شريط أدوات أو نافذة لبيئة التطوير  

ونافذة المخرجات هي تطبيق  Windows Output and Command مرواأل اإلخراجبما فيها نوافذ , لبعض النوافذ القياسية  أسماءقوائم فرعية مع  إلىتقود  فإنهااألوامر األخرى 
console  نافذة اإلخراج حيث أن رسائل المترجم  مثال يتم عرضها في Output window , نافذة األمر تسمح لك بإدخال وتنفيذ عبارات عندما تعمل على تصحيح أخطاء

  في نافذة األمر  VBالتطبيق وتدخل عبارات  إيقافتستطيع ,تطبيقك
 Project Menuقائمة مشروع     

الخيار ) another projectوحتى مشروع أخر  componentمكون,  fileأو ملف   formنموذج(ن أن يكونتحتوي هذه القائمة على أوامر إلدخال بنود إلى المشروع الحالي والبند يمك
 Add Reference and Add Web األوامر, والذي يفتح صفحة خصائص المشروع Project Properties األخير في هذه القائمة هو أمر خصائص المشروع 

Referenceالـ  تسمح لك بإضافة مراجع إلى مكوناتNET  ومكونات الـweb على الترتيب).NET components and web components(   
 Build Menuالقائمة بناء  



تنفيذي يبني الملف ال(األمر بناء يترجم, Rebuild Allوإعادة بناء الجميع  Buildاألساسيان في هذه القائمة هما بناء  األمران, مشروعك) ترجمة(لبناءتحتوي على األوامر الالزمة 
executable   (أما األمر إعادة بناء الكل, يترجم أي من مكونات المشروع والتي لم يتم تغيرها منذ البناء األخير لكامل المشروع ولكنه ال The Rebuild All  يعمل بالضبط ما يعمله
   . من جذوره) the solution المشروع (ولكنه ينظف أي ملف موجود ويبني الحل األمر السابق

 Debug Menuالقائمة تصحيح   
  هذه القائمة تحوي على أوامر لتشغيل أو إنهاء التطبيق باإلضافة إلى أدوات تصحيح األخطاء األساسية 

 Data Menuقائمة البيانات  
  .من هذا الكتاب 23و22ذه النافذة في الفصلين سترى آيفية استخدام ه,تحتوي هذه القائمة على األوامر التي ستستخدمها مع مشاريع التي تتمكن من الوصول إلى البيانات

 Format Menuالقائمة تنسيق  
وهي غير مرئية عندما تعمل في محرر ) استعرض أوامرها البسيطة التي تستخدم لتنسيق األدوات على الفورم(هذه القائمة تكون مرئية فقط عندما تعمل على تصميم نماذج ويندوز أو الويب 

  .على العناصر المرئية لواجهة التطبيقوأوامرها تطبق .الكود
 Tools Menuقائمة األدوات  

آما تعمل المايكرو في تطبيقات األوفيس  macrosوالتي تقود إلى قائمة فرعية باألوامر إلنشاء ) برنامجا صغيرا لعملية معينة( Macrosتحتوي على قائمة بأدوات مفيدة مثل األمر  
الذي  optionsهو األمر خيارات األمر األخير في هذه القائمة  IDEماآرو ألتمتة العديد من المهمات المتكررة والتي تنجزها في بيئة التطوير  إنشاء عتستطي, لتبسيط العديد من المهمات

صندوق حوار الذي بدوره يسمح لك من يمكنك من فتح  Choose Toolbox Itemsاألمر , يقود الى صندوق حوار الخيارات والذي فيه تستطيع بشكل آامل أن تخصص بيئة التطوير
  Toolboxإضافة أدوات أخرى لصندوق األدوات 

 Window Menuقائمة الويندوز  
كرسة والذي يخفي جميع صناديق األدوات تارآا آامل نافذة بيئة التطوير م Hideفتح النوافذ تحتوي أيضا على األمر قائمة  إلى باإلضافةهذه قائمة نموذجية ألي تطبيق ويندوز  

devoted  ال تختفي صناديق األدوات بشكل آامل بل تنكمش ,لمحرر الكود أو لمصمم النماذجretracted لتوسيع .وتستطيع رؤية مقابضهم على الحافة اليمنى واليسرى لبيئة التطوير
  .corresponding tabصندوق األدوات فقط قم بأرجحة المؤشر على المقبض الموافق 

  Menu Help  قائمة المساعدة 
MSDN 

 Toolbox Windowنافذة صندوق األدوات  
وعليك تحريك المؤشر عليها لعرض  retractedوهذه النافذة في العادة تنكمش  application’s interfaceتحتوي على جميع األدوات التي تستطيع استخدامها لبناء واجهة تطبيقك 

التنظيم لذلك استكشف هذه األنواع لتتعرف على هذه األدوات ووظائفهم في الفصول القليلة األولى سنعمل مع األدوات في صندوق األدوات واألدوات تكون منظمة في مقابض متنوعة 
  )& Toolbars tabs Common Controls and Menus)(األشرطة , و القوائم  األدوات المشترآة(

 Solution Explorer Windowنافذة مستكشف الحل    
الحل يعرض قائمة  مستكشف ,يحتوي على العديد من البنود  أنعلى العديد من المشاريع وآل مشروع يمكن يمكن أن يحتوي  solution عناصر الحل الحالي والحل تحتوي على قائمة ب 

لقائمة المنسدلة لترى خصائص المكون المختار تستطيع بضغط يمين على مكون للمشروع وتختار خصائصه من ا,بجميع المرآبات المنظمة بواسطة المشروع  hierarchical listشجرية 
يصبح نموذج  أنآان الحل يحوي العديد من المشاريع تستطيع ضغط يمين على المشروع الذي تريد  إذا, سترى صندوق حوار خصائص المشروع,إذا اخترت مشروع ,في نافذة الخصائص

 احد المكونات للمشروع باألمر إزالةمن القائمة المنسدلة أو Add Item المشروع بواسطة األمر إلىإضافة بنود تستطيع أيضا  Set As Startup Projectوتختار ) اإلقالع(البداية 
Exclude From Project  األمر , يؤثر على مكونات الملف في القرص ولكن ال ,هذا األمر يزيل المكون المختار من المشروعdelete  يزيل المكون المختار من المشروع وأيضا

  .حذف ملف المكون من القرص ي
 Properties Windowنافذة الخصائص  

 هذه تعرض جميع الخصائص للمكون المختار وإعداداته في آل مرة تضع فيها أداة على الفورم تنتقل إلى Properties Browser)تعرف أيضا بمستعرض الخصائص (هذه النافذة 
آانت اإلعدادات  إذا. العديد من الخصائص تسند إلى قيمة مفردة مثل عدد أو نص,من خالل نافذة الخصائص  ية معالجة خصائص أداة ماولقد رأيت مسبقا آيف,النافذة لتعدل مظهر األداة 

 Colorخاصية اللون فمثال واجهات محكمة بعض الخصائص يتم إعدادها من خالل ,يتم عرضها آثوابت ذات معنى هام في قائمة السياق  relatively fewالممكنة لخاصية ما قليلة نسبيا 
properties  يتم إعدادها من ضمن صندوق حوار اللونColor dialog box من خالل صندوق  إعدادهاخصائص الخط يتم , والذي يتم عرضه من بشكل آامل في نافذة الخصائص

آما فعلت مع بنود ‘ والتي تستطيع فيها إدخال نص لكل بند للمجمعCollection Editor Dialog box   المجمعات يتم إعدادها في صندوق حوار محرر المجمع,حوار الخط المألوف 
أو ,  Properties Windowنافذة الخصائص > Viewعرض تستطيع إما أن تختار , إذا آانت نافذة الخصائص غير ظاهرة أو قمت بإغالقها,مسبقا في هذا الفصل  ComboBoxأداة 
في بعض الحاالت عندما تغطي أداة ما بشكل آامل ,إلحضار نافذة  الخصائص   F4أو تستطيع بسهولة الضغط على  propertiesتختار خصائص تضغط يمين أي اداة على الفورم  و أن

لمطلوبة في الصندوق المرآب وعرض خصائصها في هذه الحالة تستطيع اختيار األداة ا overlapالمخفية تحت األداة التي تخطتها أداة أخرى ولن تكون قادرا على اختيار هذه األداة 
ComboBox  وبالتالي تستطيع أداة على الفورم باختيار اسمها في هذا الصندوق ,هذا الصندوق يحتوي على أسماء جميع األدوات التي توضع على الفورم,الذي أعلى نافذة الخصائص.  
 Output Windowنافذة اإلخراج   

سلسلة من الرسائل يتم عرضها في نافذة المخرجات وهذه فان إليها، في آل مرة يبدأ التطبيق األدوات ومن ضمنها المترجم ترسل مخرجاتها  هذه النافذة  هي المكان الذي فيه العديد من
من  Outputنافذة المخرجات > أخرى نوافذ >  Viewاختار عرض ,إذا آانت نافذة المخرجات غير مرئية ,فهمها في الوقت الحالي  ىوال تحتاج ال, الرسائل يتم إنتاجها بواسطة المترجم

  .القائمة
 and Immediate Windows Command )الفورية(نوافذ األمر و المباشرة

,  suspended ا نقطة اإليقاف فان تنفيذ البرنامج يتوقف مؤقت إلىعندما يصل تنفيذ التطبيق .breakpoint تستطيع قطع تنفيذه وذلك بإدخال ما يدعى بنقطة اإليقاف,البرنامجبينما تجرب 
أدخل عالمة استفهام متبوعة ,لتقيم تعبير ما  Immediateفذها في نافذة تنآود فيجوال بيسك تستطيع أيضا أن  تظهر فيعبارة  فأي Immediateوتستطيع تنفيذ عبارة ما في نافذة 

  interruptedج الذي قمت بقطع تنفيذه هو متغير في البرنام result أنبالتعبير الذي تريد أن تقيمه آما في المثال التالي حيث 
? Math.Log (35) 

? ”The answer is ” & result.ToString  
هذه التقنية لتصحيح األخطاء بشكل تستخدم بشكل فعلي  . Debug.WriteLineوالطريقة    Debug. Writeتستطيع أيضا أن ترسل المخرجات لهذه النافدة من ضمن آودك بالطريقة 

ولكن طباعة القليل من القيم في نافذة , يوجد أدوات محكمة أخرى لمساعدتك في تصحيح أخطاء تطبيقك. قبل الدخول حيز الخطر للكود  تم إنشاءه متغيرعة قيم واسع وذلك بطبا
Immediate  هو تدريب قديمa time-honored practice )في البرمجة في) متمتع بقداسة القدمVB  اب وخاصة في الفصول القليلة األولى سأستخدم وفي العديد من أمثلة هذا الكت

  :مثال سأستخدم عبارة مثل التالية DateDiff() functionلتوضيح استخدام الوظيفة  immediateلطباعة شيء ما في نافذة  WriteLineالعبارة 
Debug.WriteLine(DateDiff(DateInterval.Day, #3/9/2007#, #5/15/2008#))  

ِ هذه العبارة توض  Immediateسوف تظهر في نافذة  433العبارة فان القيمة عندما يتم تنفذ هذه  والتي تعود بالفرق بين ) DateDiff() functionفرق التاريخ (ح ترآيب الوظيفة               
  )داللة(مهمة لحصول على فكرة عنل,معروف وظيفة أو عرض نتيجة حسابات مباشرة هو تدريب  الختبار Immediateالنافذة  إلىبعض المخرجات  وإرسال.تاريخين باأليام 

functionality  النافذةImmediate window  أقفل عائدا إلى تطبيق المثال األول وأدخل عبارةStop  بعد عبارةEnd If في  handler Click event  معالج حدث ضغط الزر نفذ
  يصل التطبيق إلى عبارة اإليقاف وسيتم قطع تنفيذه س,بعد عرض صندوق الرسالة ,واضغط الزر على الفورم ,واختار اللغة ,البرنامج 

ادخل العبارة  Immediateفي نافذة   Windows< Immediate  واختار  Debug menuإذا آانت غير مرئية افتح النافذة  IDEأسفل بيئة التطوير  Immediateوسترى نافذة 
  :التالية 

? ComboBox1.Items.Count  
عدد بنود األداة  السابق يطبع التعبيرImmediate . موجود بينما تقوم بالكتابة في النافذة  IntelliSenseالمساعد الفوري  أنالحظ ,يذ العبارة السابقةليتم تنف enterومن ثم اضغط 

ComboBox control )ةحالما تضغط انتر فان القيم) ل في الفصل السادسلقد تم مناقشتهم بالتفصي,لطريقة التي أحضرتهم بها هنالال تقلق بخصوص العدد الهائل من الخصائص لألداة و 
  :ادخل العبارة التالية واضغط إنتر لتنفيذها Immediate window معالجة األدوات على الفورم من ضمن نافدة أيضاتستطيع . ستطبع في الخط التالي  5

ComboBox1.SelectedIndex = 4  
سترى لمتابعة تنفيذ التطبيق  F5ترى تأثيرات تغيراتك الن التطبيق غير منفذ اضغط  أنتستطيع  ال ,يكن ومهما)  0سة البنود يبدأ بالصفرفهر(تم اختيارها يالبنود الخمس التي على األداة س

لتتابع  is suspended قتا ممكنة فقط بينما يكون تنفيذ التطبيق تم إيقافه مؤ Immediateنافذة  .ComboBox controlهو اآلن في وضع االختيار في األداة   Cobolأن البند 
  . Immediate windowستيتم أعادتك إلى النافذة ,عندما يتم تنفيذ عبارة اإليقاف مرة أخرى  choiceاضغط الزر الذي على الفورم للتحقق من اختيارك ,التجريب عليه 

 إلىنافذة األمر تسمح لك من الوصول )available at design time(التصميم  فنافذة األمر متوفرة في وقت Immediateغير مشابهة لنافذة  Command windowنافذة األمر  
في التي تكون غير مرئية  تلك متضمنة,Editسترى قائمة بجميع أوامر القائمة ,متبوعا بالنقطة Editالنص  أدخلت إذا,في هذه النافذة  أسمائهاجميع أوامر الفيجوال أستوديو وذلك بكتابة 

في نافذة األمر ومن ثم ضغطت إنتر فانه سيتم إيجاد   ”Edit. Find ”Marginإذا أدخلت على سبيل المثال .أي من هذه األوامر وتمرير معامالت نسبية لها تنفيذ يعوتستط,الوقت الحالي



معظم . وهكذا AddProjروع جديد للحل الحالي باألمر تستطيع إضافة مش Debug. Startلتشغيل التطبيق تستطيع آتابة ,في نافذة الكود المفتوح  Marginالنسخة األولى من النص 
  in designing or debugging applicationsتصحيح األخطاء التنفيذ و يستخدمون هذه النافذة وقت التصميم أو وقت hardlyالمطورين وحتى بالكاد 

  
   Error List Window  نافذة قائمة الخطأ

إلى السطر    IDEتستطيع ضغط مزدوج على رسالة خطأ ما في هذه النافذة وستأخذك بيئة التطوير . برسائل الخطأ إذا لم تنجح عملية ترجمة الكودهذه النافذة يتم تعبئتها بواسطة المترجم 
انه سيتم وضع خط أحمر متعرج تحت فالخطأ  الذي فيهحالما تغادر السطر  .()MssgBoxإلى  MsgBox() functionبدل اسم الوظيفة  ,بإصالحهاالذي فيه عبارة الخطأ والتي ستقوم 

  الوصف التالي للخطأ سيظهر في نافذة قائمة الخطأ wiggly red lineاسم الوظيفة  
Name   ’ MssgBox ’  is not  declared  

Setting Environment Options 
  Setting Environment Options  خيارات إعداد بيئة التطوير

البند (Optionsواختار  Tools menuافتح القائمة أدوات , سأريك آيف تقوم بتغير اإلعدادات االفتراضية لبيئة التطوير .قابلة للتخصيص بشكل عالي  بيئة التطوير للفيجوال أستوديو
بنود بيئة التطوير المتنوعة يظهر خيارات خطوط  )1،13(والذي به تستطيع إعداد جميع الخيارات تبعا للبيئة، الشكلOptions وبالتالي يظهر صندوق حوار الخيارات ) األخير في القائمة

  اختار بند ما في الشجرة في قائمة اللوحة اليسارية ومن ثم اسند الخط لهذا البند في الصندوق األسفل,وهكذا ,صناديق األدوات,صناديق الحوار,هنا تستطيع إعداد الخط لمحرر النص,
 Createdحفظ المشروعات الجديدة عندما يكون صندوق االختيار ,على المكان االفتراضي للمشروع جديد الصندوق العلوي يظهر خيارات المشروعات والحلول يدل ) 1،14(الشكل 

check box   يحدد فيما إذا  المحرر سيقوم بإنشاء مجلد  في مجلد المؤقتTemp folder  .المشاريع في المجلد المؤقت ستتم إزالته عندما تشغل)run the Disk Cleanup utility 
to claim more space  ( بشكل افتراضي . أداة منظف القرص لتوفير مساحة أآبر على سواقتكVS التغيرات للمشروع الحالي في آل مرة تضغط  يحفظF5  تستطيع تغير هذا

فإذا  Project And Solutions branchتحت الفرع )اء وتنفيذبن( Build And Run pageفي الصفحة )قبل التنفيذ أو البناء( Before Building الخيارالسلوك بواسطة  إعداد 
إذا أردت تغير اإلعدادات االفتراضية لبيئة التطوير فهذا هو ) Save All( األمر حفظ الكل>  Fileما غيرت هذه اإلعدادات يتوجب عليك حفظ مشروعك من وقت ألخر من القائمة ملف 

  .المكان المناسب لذلك

  
  الخط واللونخيارات )1،13(الشكل

  
  المشاريع والحلول خيارات)1،14(الشكل

  
  

  console   بناء تطبيقات   
  

  Using Code Snippetsصاصات الكود     ق استخدام 



عبارات  إدخاللنقول انك تريد ,احتجت لذلك إذاهذه القصاصات في آودك   إدخالمع الكثير من قصاصات الكود المعرفة مسبقا ألفعال مختارة، وتستطيع  2008الفيجوال أستوديو تأتي
ومن ثم افتح قائمة  )الكود سطر اضغط المفتاح انتر مرتين في نهاية(سطر فارغ في الكود  بإنشاءقم ,الملف  إلىولكن ليس لديك فكرة عن آيفية الوصول ,ملف  إلىلكتابة بعض النصوص  

 Insert Snippet ن في السطر الفارغ الذي أنشأته في نافذة محرر الكود   ومن القائمة المنسدلة اختارأو اضغط يمي IntelliSense   < ) Insert Snippetواختار   editتحرير
 أخرىوالذي سيعرض قائمة خيارات  fundamentals folder اختار المجلد )1،17(آما في الشكل ) function سترى على الشاشة قائمة بالقصاصات منظمة في ملف تبعا لوظائفهم)
:   

collections and arrays, data types, file system, and math  اضغط مزدوج على البند file system  لترع قائمة بالمهمات المشترآة المرتبطة بالملفcommon 
file-related tasks  حدد البندWrite Text To A File  من نافذة الكود القصاصة المناسبة في الموقع الحالي إلدخالمن القائمة واضغط مزدوج عليه.  

  العبارة التالية من قصاصة الكود سيتم إدخالها في الكود
)True, "Text", Test.txt"\"C:.Computer.FileSystem.WriteAllText(My  
   

  
  قصاصات الكود منظمة تبعا لوظائفها) 1،16(الشكل

تستطيع استبدال النصوص الظاهرة في القصاصة  FileSystem  My. Computer .كائن لل  WriteAllText methodلكتابة بعض النصوص إلى الملف عليك استدعاء الطريقة 
للطريقة يحدد فيما إذا سيتم  argumentوالمعامل النسبي األخير فهو النص الذي ستتم آتابته إلى الملف  "Text"أما النص الثاني"C:\Test.txt")فالنص األول هو اسم الملف , بقيم فعلية

المشترآة  المهماتالقصاصات تريك العبارات األساسية من أجل انجاز ) . if True(أو سيتم الكتابة فوق أي نص موجود إذا آانت ) if Falseإذا آانت (نص إلى الملف ال) إلحاق(تزيل 
بواسطة  لحقيقي يمكن أن يطلب من المستخدم اسم الملفالتطبيق ا. أستوديو اذا احتاج األمر لذلك وتستطيع تحرير وتحديث الكود المدخل بواسطة الفيجوال common taskالعامة 

  .بدال من اسم الملف الجامد المزود بواسطة الكود,ومن ثم يستخدم اسم الملف المحدد بواسطة المستخدم في صندوق الحوار  صندوق الحوار المعروف للملف

  
  اختيار قصاصة الكود إلدخالها في آودك) 1،17(الشكل

على الرغم من ,في بعض األحيان تستطيع استخدام القصاصة بدون حتى معرفة آيف تعمل , اولة استكشاف فيما يوجد قصاصة للمهمة التي تبرمجها معدة لالستعمالعليك مح,عندما تبرمج 
  .والتي ستناقش في التفصيل في هذا الكتاب) Framework(إال أنها لن تساعدك على فهم منصة العمل ,أن القصاصات  تبسيط األمور 

  
  MyObject   استخدام  العبارة 

وآما , لتبسيط العديد من مهام  البرمجة  VB 2005والتي هي آائن خاص تم تقديمه بواسطة  Myقصاصة الكود في الفيجوال أستوديو تستخدم آينونة تدعى  أنمن المحتمل انك الحظت 
إذا آنت تعرف اإلصدارات السابقة من الفيجوال بيسك فأنت  WriteAllText methodفالطريقة ,فردة يسمح لك بكتابة بعض النصوص إلى ملف ما بعبارة م)خاصتي(Myرأيت الكائن 



 :ومثال أخر ,آما رأيت في المثال السابق, يسمح لك بإنجاز آل هذه العمليات بعبارة وحيدة Myالكائن ,وأخيرا إغالق الملف , تعلم انه عليك فتح ملف أوال ومن ثم آتابة بعض النص إليه 
  :من ضمن آودك WAV fileالتي تسمح لك بتشغيل ملف ويف  Play methodالطريقة 

)CountDown.wav”\Sounds\”C:.Computer.Audio.Play(My 
  :تستطيع استخدام التعبير التالي لتشغيل ملف صوت النظام

.Computer.Audio.PlaySystemSound(System.Media.SystemSounds.Exclamation)My  
ولكن مهما يكن ال تستطيع استدعائهم  WriteAllText methodوالطريقة التي تكتب نص إلى ملف هي  Play methodالصوت هي الطريقة  plays backالتي تشغل فالطريقة 

يعرض ستة مكونات والتي تحتوي بدورها  My objectالكائن , فإذا آانت آذلك عليك التنقيب بعمق الآتشاف الطريقة التي تحتاجها, فهم ليست بطرق له   My objectمباشرة بالكائن 
  :والوظيفة التي تتوقع إيجادها في آل مكون  Myعلى مكوناتها الخاصة إليك شرح المكونات األساسية للكائن 

.ApplicationMy  
عود بمجمع نصي والذي هو المعامالت النسبية الممررة ت My. Applicationلـ  CommandLineArgs propertyمكون التطبيق يزود بالمعلومات حول التطبيق الحالي فالخاصية 

وتمرير اسم الملف آمعامل تطبيق ما  تشغيل ولكن من المحتمل command-line argumentsالتطبيق عندما تم تشغيله ، فتطبيقات ويندوز النموذجية ال يتم استدعائها بالخاصية  إلى
 اسم المنتج ,)مجلد التطبيق االفتراضي( DirectoryPathهي آائن يعرض الخاصيات مثل  Info propertyالخاصية ) . ة التطبيقمثال المستند الذي سيتم فتحه بواسط( نسبي للتطبيق

Product Name ,اإلصدار Version وهكذا.  
Computer  

يسمح لك بتشغيل األصوات والمكون  Computer.AudioMy.ب فالمرآ, والعديد منها هي آائنات ,عدد من الخصائص يعرض الكثير من المهمات بواسطة  Myهذا المكون للكائن 
My.Computer.Clipboard   استخدم الطرق , يمكنك من الوصول إلى الحافظة الستكشاف فيما إذا آانت الحافظة تحتوي على نوع معين من البياناتContainsText, 

ContainsImage, و ContainsData, and ContainsAudio ,واستخدم الطرق GetText, GetImage, GetData, and GetAudioStream  الستخالص محتوى
تستطيع استخالص بيانات النص أو الصورة من الحافظة وعرضها على  األداة المناسبة وذلك PictureBox وأداة صندوق صورةلديك نموذج مع أداة صندوق نص  أنافترض . الحافظة 

  :باستخدام التعبير التالي
If My.Computer.Clipboard.ContainsImage Then 
            PictureBox1.Image = My.Computer.Clipboard.GetImage 
        End If 
        If My.Computer.Clipboard.ContainsText Then 
            TextBox2.Text = My.Computer.Clipboard.GetText 

If End 
                                                

  :آما في المثال التالي   Withباستخدام العبارة تستطيع تقصير هذه العبارات بشكل جوهري . آتابة عبارات طويلة  إلىفي آودك يحتاج Myاستخدام الكائن  أنربما الحظت 
 
With My.Computer.Clipboard 
            If .ContainsImage Then 
                PictureBox1.Image = .GetImage 
            End If 
            If .ContainsText Then 
                TextBox2.Text = .GetText 
            End If 
End With 

بتخصيص اسم الطريقة مسبوق النقطة آما وذلك  Withواستدعاء طرقها في بلوك العبارة   Withفعندما تنفذ العديد من العبارات على نفس الكائن تستطيع تخصيص الكائن بواسطة العبارة 
  End Withويتم إنهائها بالعبارة , تكون متبوعة باسم الكائن والذي عليه تطبق آل الطرق الالحقة  Withوعبارة ,في المثال السابق 

  :أدخلتفإذا .  الملفات والمجلدات إلىعرض جميع الطرق التي تحتاجها للوصول ي ذيوال FileSystemوهي الكائن    ComputerMy.توجد خاصية أخرى لمكون 
My.Computer.FileSystem    متبوعا بنقطة سترى جميع الطرق المعروضة بواسطة المكونFileSystem بينها ستجد   ومنDeleteFile و, DeleteDirectory 

RenameFile       و RenameDirectoryو WriteAllText, ReadAllText ,تب فتح قوس سترى ترآيب الطريقة في أداة الفائدة اآ ثم اختار الطريقة ومنToolTip   فترآيب
  :هو آما يلي  CopyFileالطريقة 

My.Computer.FileSystem.CopyFile(sourceFileName As String, destinationFileName As _    String,overwrite As Boolean) 
 آليةاإلصدار الثالث من الطريقة  يقبل معامل نسبي ثالث والذي يحدد فيما إذا , لطريقة ستكتب فوق الملف المقصود إذا آان موجوديحدد فيما إذا ا overwrite argumentالمعامل النسبي 

أو /وتلف في العدد ختلنفس الطريقة  نوعةاإلصدارات المت,as the file is being copiedسيتم عرضها بنفس تنسيق الملف الذي تم نسخه  usual copy animationالنسخ العادي 
التعريف للطريقة  إعادةنماذج , نفس العملية األساسية لطرق متعددة  أسماءفبدال من استخدام , الطريقة) overloaded forms إعادة تعريفنماذج ب (ما يدعى  ذاوه, االنوع في معامالته

  .لها  ية مختلفةتسمح لك باستدعاء نفس اسم الطريقة وتعديل سلوآها بواسطة تحديد معامالت نسب
  Formsالنماذج 

  .لذا فان مكون الفورم ليس المكون المفيد آثيرا,بواسطة االسم  وتستطيع أيضا الوصول إلى نماذج التطبيق الحالي,التطبيق الحالي ) forms(هذا المكون يسمح لك بالوصول لنماذج  
  Settingsاإلعدادات  

يتم إنشاء  xmlمن نوع  an XML configuration file) إعداد(وهذه اإلعدادات تطبق على آامل التطبيق وتخزن في ملف ترآيبي,بيق هذا المكون يسمح لك بالوصول إلى إعدادات التط
  . لقراءتها Settingsاإلعدادات من ضمن الفيجوال أستوديو وأنت تستخدم ا لمكون 

User  
والتي هي آائن يمثل  CurrentPrincipal propertyالخاصية  هي)User component(ر أهمية لمكون المستخدماألآث الخاصية, هذا المكون يعود بالمعلومات حول المستخدم الحالي

  .المستخدم الحاليcredentials ) اعتمادات(وثائق
Web Services  

  .يمثل خدمات الويب المقدمة بواسطة التطبيق الحالي
هذا بغض النظر عن عملية البحث والتي ,المهمات التي تتطلب آود ضخم إذا ما عالجتها باستخدام إصدارات سابقة من اللغة المبتدئين قوة غير مسبوقة ويسمح لك بانجاز منحي  إن الكائن

اللغة  تعلمعن  substituteليس البديل  Myإن , بنفسك وتستخدمه آلما احتجت لذلك Myتستطيع استكشاف الكائن  .Frameworkالطرق المناسبة في منصة عمل   إيجادستستغرقها في 
دعنا نقول انك , لمعالجة الملفات أو أية ميزة أخرى  Frameworkولكن ال تستطيع الذهاب بعيدا بدون تعلم طرق , تستطيع مساعدتك بشكل أولي  فهي Frameworkومنصة العمل 

ستجد الكود في الفصل (,عند أي مستوى هي مهمة آاملة بحد ذاتهاد  ومجلداته الفرعية عملية مسح المجل.ومن ضمنها المجلدات الفرعية , جميع الملفات من نوع معين في مجلد ما إيجادتريد 
  : Myالكائن  تستطيع فعل نفس الشيء بعبارة وحيدة باستخدام) 15

Dim files As ReadOnlyCollection(Of String) 
files = My.Computer.FileSystem.GetFiles("D:\Data", True, "*.txt") 

  
 إذاولكن مهما يكن فهي لن تساعدك , ومجلداته الفرعية :Data\Dللملفات النصية في المجلد  pathnamesالمسارات  بأسماء files collectionتمأل مجمع الملف  etFilesGالطريقة 
فإذا آان المجل يحوي عدة مجلدات فرعية مع العديد )oussynchronتحدث في نفس الوقت (هي عملية متزامنة  GetFilesمن ذلك هذه الطريقة وأآثر, في مكانه معالجة آل ملف أردت

  . يستخلص أسماء الملفات ويضيفها إلى أداة آلما تقدمنا إلى األمامسترى الكود الذي  15في الفصل ,الواجهة حتى يتم استخالص آافة الملفات ) block(ستثبطمن الملفات 
ذات قابلية لإلنتاج (فالفيجوال هي تقريبا لغة خصبة ,وهذا ليس صحيحا , للمبتدئين تماما أو الغير مبرمجينهو مساعدة  myالكائن  أنآان لديك معرفة مسبقة بالفيجوال بيسك ربما تظن  إذا

productivity ( والكائنMy  استخدام  مكانكبإفإذا آان .بغض النظر عن معرفتك باللغة أو مهارات البرمجة, يساعدك ألن تكون أآثر قابلية لإلنتاج في مهماتك اليوميةMy   لحفظ العديد
 )منصة العمل(المكافئة المدعوة في  ةقيألن المترجم يستبدل طرق هذا الكائن بالطر Myالكائن على استخدام  penaltyفال يوجد حظر , افعل ذلك) العبارات حزمأو العديد من (من العبارات

Framework  
    
  



  
  
  
  
  ) 2(الفصل الثاني  
   

  Variables and Data Typesبيانات    المتغيرات وأنواع ال
والبرنامج هو قائمة من العبارات التي تعالج ‘فالمتغيرات تخزن البيانات التي يتم معالجتها بالعبارات ) البيانات  وأنواعالمتغيرات (هذا الفصل والذي يليه يناقش أساسيات أية لغة برمجة  

)  scope(ومجال ) نوع أو صنف البيانات التي تستطيع تخزينها في المتغير( مثل أنواع البيانات,فهم جوهري لبعض المواضيع القاعدية إلى وحتى لكتابة تطبيقات بسيطة تحتاج ,المتغيرات
الفصل الالحق ستتعلم اإلجراءات وفي  أستوديواألساسية للفيجوال  األنواعفي هذا الفصل ستستكشف , وآيفية آتابة اإلجراءات وتمرير المعامالت النسبية لها) lifetime(وعمر المتغير

  )االنسياب(تحكم التدفق وعبارات 
  :في هذا الفصل ستتعلم آيفية عمل التالي 

 واستخدام المتغيرات) اإلعالن (التصريح  
    nativeاستخدام أنواع البيانات األصلية 
 إنشاء أنواع بيانات مخصصة  
  arraysاستخدام المصفوفات  

بوضع زر على الفورم وفتح محرر الكود بالضغط على هذا  في حدث ضغط الزر لمتغيرات تسطيع تنفيذ أي من االآواد في هذا الفصل والفصول الالحقةقبل الخوض في غمار ا: مالحظة
 استخدام صندوق الرسالةأو ب Debug.WriteLineوذلك من خالل آتابة  immediate windowالزر مرتين وتستطيع ارسال ناتج  عملية ترجمة الكود الى النافذة المباشرة 

 MsgBox   
   Variables   المتغيرات 

هي أسماء  Discountو  Usernameإن   0.35  يمكن أن تكون قيمته    Discountوالمتغير )   أحمد(مثال يمكن أن يكون لديه القيمة  Usernameللمتغير اسم وقيمة فالمتغير 
وعندما تكون قيمة ,هي قيمة رقمية   0.35والقيمة ) alphanumeric) حرفي(والذي هو نص أو قيمة ترقيم هجائي(هو نص ) مدأح( هي قيم المتغيرات) 0.35و) أحمد((المتغيرات و 

رات لديها نوع البيانات المتغي,هذا باإلضافة إلى اسم المتغير وقيمته ,بإمكانك أن تشير إلى قيمة المتغير بواسطة اسمه , في آودك (" ") المتغير نصية يجب أن تضمن ضمن عالمتي اقتباس
 Commonلغة التنفيذ المشترآة  هي في الواقع التي , العديد من أنواع البيانات 2008تدعم الفيجوال بيسك , التي تحدد  ما هو نوع القيم التي نستطيع أن نخزنها في المتغير ,

Language Runtime (CLR)   إن نوع البيانات لمتغير ما يتم تحديدها عندما يتم اإلعالن . ميع اللغات وليس فقط للفيجوال بيسك فهذه البيانات مشترآة لج, البيانات أنواعالتي تدعم
  . ومن ثم نوع المتغير   Asمتبوعة باسم المتغير والكلمة المحجوزة  Dimللتصريح عن متغير ادخل العبارة ,وسوف تصرح دائما عن المتغيرات قبل استخدامها , المتغير  عن 

  
Dim Amount As Decimal 

فمثال العبارة التالية تحسب وتعرض الحسم للكمية  nonintegerوالغير صحيحة   integerهو نوع بيانات رقمية والتي تستطيع أن تخزن آال من قيم  األعداد الصحيحة   Decimalإن 
ات تح محرر الكود والذي ينقلك مباشرة إلى حدث معالجة نقر الزر وفيه اآتب العبارواضغط مزدوج على الزر ليتم ف buttonافتح مشروع جديد و أضف إلى الفورم فقط زر  $24,500

  :آما هو مبين أدناه   التالية
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)_                Handles Button1.Click 
        Dim Amount As Decimal 
        Dim Discount As Decimal 
        Dim DiscountedAmount As Decimal 
        Amount = 24500 
        Discount = 0.35 
        DiscountedAmount = Amount * (1 - Discount) 
        MsgBox("Your price is $" & DiscountedAmount.ToString) 
End Sub 

وولد رسالة خطأ  لعرض رسالة الخطأ حرك  المؤشر فوق المقطع الذي تحته Discount المتغير إلى 0.35 ترجم قد وضع خط متعرج احمر تحت العبارة التي تسند القيمة  ربما يكون الم
ّ   هذا الخطأ سيحدث فقط إذا آان خيار التدقيق مفع ل ,  خط                                            )option strict is on  ( يكون معطلولكن بشكل افتراضي فان هذا الخيار)off ( , المترجم يعاملtreats  أية قيمة رقمية مع

لتحويل القيم العددية إلى النوع .  Decimalإلى متغير عشري   Double  على أنك تحاول إسناد قيمة مزدوجة )يضبط(ويفهم)  Double value(جزء آسري على أنها قيمة مزدوجة
  nt = 0.35DDiscouالتمثيل التالي استخدم  Decimal typeعشري 

 
راجع الجدول المرفق ، ) type characters(حروف النوعية العديد من ال أيضايوجد , عند نهاية القيمة الرقمية يدل على أن القيمة ستعامل آقيمة عشرية  Dآما سترى فيما بعد الحرف 

توفر حسم أفضل آل ما عليك فعله هو تغير القيمة  أنإذا أردت ) financial calculations(   لقد استخدمت نوع البيانات العشرية هنا ألنها تستخدم بشكل عام في الحسابات التمويلية
أو بكلمة أخرى إذا آتبت السطر الذي يحسب الكمية المحسومة . سيتوجب عليك عمل العديد من التغيرات على آل مكان في آودك  Discount فإذا لم تستخدم المتغير Discountللمتغير 

  : إلى قيمة أخرى 0.35عليك البحث عن آل األسطر في آودك التي تحسب الحسومات وتغير الحسم من آما سترى ف
0.35) -DiscountedAmount = 24500 * (1   

  )program is up-to-date.  Entire the(  ضمن آودك سيتم تحديث آامل البرنامج في مكان واحد  Discount المتغيرفبمجرد تغير قيمة 
  Declaring Variablesعن المتغيرات )عالن اإل( التصريح

تاريخيا السبب في عمل هذا هر مساعدة المترجم على إنتاج آود أآثر فعالية،فإذا آان المترجم يعرف جميع ,يتم اإلعالن عنها في المقدمة  أنفي معظم لغات البرمجة المتغيرات يجب 
سيحفظ قيمة رقمية  Discountفمثال عندما تخبر المترجم  على أن المتغير , أو يعمل على تحسين الكود . المحكم واألآثر فعاليةيستطيع أن ينتج الكود  المتغيرات وأنواعها في وقت مبكر

هي أنها ال  )intensely criticized(من أآثر االنتقادات حدة آانت وما تزال   BASICميزة للبيسك  . آي يستخدمها Discountفان المترجم سيحجز عدد محدد من البايتات للمتغير ,
من أآثر أهمية من زيادة السرعة والفعالية والتي تجعل من الضروري اإلعالن عن ترجمة لعملية ال أسباب  وجدت,آما سترى , تجبر المبرمج على التصريح عن جميع المتغيرات

هذه األخطاء إن لم تعالج ستطفو على السطح ,العديد من األخطاء وقت التصميم أو وقت التنفيذ  يستطيع أن يلتقط in advance فمثال عندما يعلم المترجم نوع المتغيرات مقدما,المتغيرات
  .فان المترجم لن يسمح لك بإسناد قيمة رقمية صحيحة إليه Dateفعندما تصرح عن متغير من نوع تاريخ , وقت التنفيذ 

تستخدم متغير غير مصرح عنه في آودك  أنإذا حاولت , فتراضي  ومايكروسوفت توصي بشدة بهذه الممارسةعليك التصريح عن المتغيرات ألنه النمط اال VB 2008عند البرمجة في 
من الممكن تغير السلوك , إنها ستلتقط الخطأ حالما تنتهي من آتابة السطر الذي يستخدم المتغير الغير مصرح عنه وتضع تحته خط متعرج احمر. سترمي باستثناء  VB 2008فان 

ولكن جميع ) سترى آيفية فعل هذا الحقا في هذا المقطع(يعمل بها   VBوتستخدم المتغيرات الغير مصرح عنها وهي الطريقة التي آان معظم الناس في اإلصدارات القديمة من ي االفتراض
متبوعة  Dimاستخدم العبارة  ما لإلعالن عن متغير .متغيراتك يح عن تتشجع للتصر أناألمثلة في هذا الكتاب تستخدم المتغيرات المعلن عنها بشكل صريح ، على أية حال عليك وبقوة 

  : آما يلي,ومن ثم نوعه  Asباسم المتغير والكلمة المحجوزة 
Dim meters As Integer 

String Asgreetings  Dim 
ستطيع أن تصرح عن عدة متغيرات من نفس النوع أو مختلفة في نفس ت, سيخزن نص  greetingsوالمتغير الثاني  1002أو  3سيخزن أعداد صحيحة مثل  meters األولالمتغير 
  : آما يلي , السطر

 String As, CardNum Decimal As, Amount Integer AsQty  Dim   
  وضع النوع للمتغير األخير  commasأما لإلعالن عن عدد من المتغيرات من نفس النوع ليس عليك تكرار النوع فقط افصل بين جميع المتغيرات التي من نفس النوع لفاصلة 

Double As, Volume, Area Integer AsLength, Width, Height  Dim 
أو القيم  fractionalالمتغيرات من النوع المزدوج تحفظ القيم الكسرية  .  Doubleومتغيران من النوع المزدوج  Integerهذه العبارة تصرح عن ثالث متغيرات من النوع عدد صحيح 

تستطيع greater accuracy  . وهو مشابه لنوع البيانات مفرد مع استثناء هو أنها تستطيع أن نمثل القيم الغير صحيحة بدقة أآبر) floating-point values(ت النقطة العائمةذا
ألنها  access modifiersلمحجوزة تدعى محددات الوصول وهذه الكلمات اPrivate, Public, and Static مثل  , في التصريح عن المتغيرات  استخدام آلمات محجوزة أخرى

في الوقت الحالي ضع في رأسك  أن جميع المتغيرات , تحدد أي  من مقاطع آودك تستطيع الوصول إليها المتغيرات المخصصة بهذه المحددات وأي من المقاطع ال تستطيع الوصول إليها



) مثال,معالج الحدث (subroutineفي األجراء الفرعي Countالتي بها تم اإلعالن عنها فإذا ما تم اإلعالن عن المتغير )  module(  تتواجد في الترآيبة Dimالمصرح عنها بالعبارة 
في عدة إجراءات فرعية وآل  Count لديك المتغير  هذا المتغير من خارج هذا اإلجراء الفرعي ، عمليا يمكن إن يكون إلىولن تستطيع الوصول ,فانه يتواجد فقط في هذا اإلجراء الفرعي 

  .متغير هو مخزن محلي وال يتداخل أحدها مع األخر
  Naming Conventions-Variableاصطالحات تسمية المتغيرات 

  :تسمية  المتغيرات فأسماء المتغيرات ) تقاليد(درك الصطالحاتتكون م أنعندما تصرح عن المتغيرات عليك 
 digits د أخر من األحرف أو األرقام متبوعا بعدletter تبدأ بحرف  أنيجب  •
 underscore character فقط مسموح بميزة الخط المنخفض  punctuation symbolsال تحوي على نقاط ضمنية أو أي من عالمات الترقيم   •
 characters حرف  255يجب أن ال تزيد عن  •
ولكن يمكن ان يكون لديك يكون لديك متغيران متطابقان في االسم في نفس اإلجراء الفرعي  أن تستطيع هذا يعني انك ال scopeضمن مجالها  تكون مفردة ومميزة أنيجب  •

 .نفس االسم في عدة إجراءات فرعية
ملي تشير إلى نفس المتغير في  بشكل ع myAge, myage, and MYAGEفجميع هذه المتغيرات  case-insensitiveغير حساسة لحالة األحرف   VB 2008اسم المتغير في 

  .سيحول حالتها بحيث تطابق تصريحاتهاالمتغيرات فان المحرر  أسماءآلما أدخلت 
 Variable Initializationالتمهيد للمتغيرات 

ِ ص ر                                     ُ بالتمهيد للمتغيرات في نفس السطر الذي   2008يسمح لك الفيجوال بيسك     3,045القيمة ) تسند(له وتمهد  Integer العبارة التالية تصرح عن متغير قيمة صحيحة  .ح عنها فيهّ 
= 3045 Integer Asdistance  Dim  

  :وهذه العبارة مكافئة للسطرين التاليين
  

Dim distance As Integer 
distance = 3045 

  في نفس السطر,التي من نفس النوع أو مختلفة ويمكن ان تصرح وتمهد للعديد من المتغيرات
Dim quantity As Integer = 1, discount As Single = 0.25 

  
  Type Inference)استنتاج(النوع 

بما فيها اإلصدارات السابقة من البيسك هي القدرة على استخدام المتغيرات بدون التصريح ) trademark features of BASIC(آما ذآرت سابقا واحد من العالمات المميزة للبيسك 
والمترجم سيقوم ,بأن تصرح عن المتغيرات بإسناد قيم لها  2008يسمح لك الفيجوال بيسك. فقط في الحالة اآلمنة,عود إلى اللغة هذه الميزة ت, أبدا فيه وهذا التدريب غير مرغوب,عنها 

  : Integerالعبارة التالية تنشئ متغير من  ,باستنتاج نوع المتغير من خالل قيمته المسندة و سينشئ متغير ما لنوع محدد خلف المشهد 
Dim count = 2999 

  TOSTRING اسم النوع يتم الحصول عليه بواسطة الخاصية .هذه الطريقة تعود بنوع الكائن الذي يمثل نوع  المتغير GetType methodاستخدم الطريقة ,لتعرف نوع المتغير 
property العبارة التالية ستطبع النص System.Int32    في نافذةImmediate window:  

Debug.WriteLine(count.GetType.ToString) 
فإذا حاولت إسناد قيمة من نوع مختلف إلى هذا المتغير فيما بعد في آودك  مثل تاريخ فان المحرر سيضع خط تحت القيمة ويولد التحذير  Integer typeهو من النوع  countالمتغير 
وهذا هو السبب . المتغير وانشأ متغير موافق للنوع  إلىج نوع القيمة المسندة بشكل أولي باستنتا فالمترجم قام Value of type ‘Date’ cannot be converted to Integerالتالي 

  )module(بإدخال العبارة التالية أعلى الموديل  inferenceتعطل النوع  أنتستطيع تغير نوع المتغير  تستطيع ال subsequentفي أن العبارات المتالحقة 
Option Infer Off 

فان المترجم سيعامل المتغيرات المصرح عنها بدون نوع معين )  off(من صفحة خصائص المشروع فإذا آان خيار التحويل معطل ل أو تعطل هذا الخيار    ٍِّتفع   آنيع بشكل اختياري تستط
حتى قيم األنواع ,يخزن أي قيمة  أنوالذي يستطيع  Object variableفان المترجم سينشئ متغير آائن ) off(إذا آان هذا الخيار معطل, )  option strict(باالعتماد على خيار التدقيق
  :وسيضع خط تحت اسم المتغير مع خط متعرج ويولد التحذير التالي ,   ََّ                          مفع  ل فان المترجم سيرفض اإلعالن )  option strict on(إذا آان الخيار . المختلفة في منهج التطبيق 

        As clause  Option Strict On requires all variable declarations to have an    تدريب  آأفضلبشكل عام فاني استخدم اإلعالن الصريح والذي يوصى به
  .إلنشاء واستخدام المتغيرات

 Types of Variablesأنواع المتغيرات 
  :يتعرف الفيجوال بيسك على خمس أنواع تصنيفات للمتغيرات

 Numericالرقمي               
 String         النصي         
 Booleanالمنطقي             
          Dateالتاريخ            
 Object)   آائن(النوع العام  

تخزين أي نوع من يستطيع ) الكائن (فالمتغيرات العددية تخزن األعداد والمتغيرات النصية تخزن النصوص بينما التغير العام  النوعين الرئيسين لتصنيفات المتغيرات هي العددية والنصية
 disadvantagesلها مساؤها  لماذا نعاني لتحديد نوع المتغير إذا آان واحد منها يناسب الجميع ؟ بشكل سطحي المتغيرات من النوع آائن يمكن أن تبدو فكرة جيدة ولكن, البيانات

قبل أن تستطيع   .لتواريخل األمثل لتخزينلومتغيرات التاريخ تم تحسينها  integersم الصحيحة القي األمثل تخزينلتم تحسينها ل Integer variablesفالمتغيرات للنوع العددي الصحيح 
إذا تم التصريح عن المتغير بنوع معين فهذا التحويل غير ضروري .  necessary conversionsالفيجوال بيسك  استخدام المتغير العام يجب أن تحدد نوعه وتنجز التحويل الضروري 

.  
البيانات من نوع ,لذا يوجد عدة أنواع للمتغيرات العددية .على حجم العدد ودقته  باالعتمادفاألعداد يمكن أن تخزن في عدة تنسيقات ,اقشتنا  ألنواع المتغيرات بالمتغيرات العدديةسنبدأ من

  .ضهاالتي تعر) الفعالية(تاريخ ونص هي أغنى بلغة الوظيفة 
  Numeric Variablesالمتغيرات العددية 

  :جميع لغات البرمجة تزود بأنواع متنوعة من البيانات العددية متضمنة التالي 
o الصحيحة   البياناتIntegers )يوجد عدة أنواع للبيانات الصحيحة( 
o    العشريةDecimals 
o  العائمة بدقة محدودة  )الفاصلة(المفردة أو األعداد ذات النقطةSingle, or floating-point numbers with limited precision 
o  المزدوجةDouble العائمة بدقة عالية  )الفاصلة(أو األعداد ذات النقطةfloating-point numbers with extreme precision 

 دوج يستطيع أن يمثل هذه األعداد بدقةفنوع البيانات المز) األعداد بجزء آسري(رئيسية من البيانات لتخزين األعداد ذات الفاصلة العائمة أنواعالعشري والمفرد والمزدوج هي ثالث 
accurately  ويستخدم بشكل خاص المفرد  النوع أعلى منexclusively  في الحسابات العمليةscientific calculations.  

يتم تحديدها بواسطة  ة للمتغيرنواع المناسباأل .ت الحسابا نتيجةفي  اختالف تصنع أن نوع بيانات متغيرك يمكن .whole numbersأنواع البيانات الصحيحة تخزن األعداد الصحيحة 
نوع البيانات األقل دقة تكون execution( والسرعة في التنفيذ  precisionبين الدقة ) trade-off    (تسوية) متكرر(، واختيار نوع البيانات هو بشكل متناوب  طبيعة القيم  التي تمثلها

  ).less-precise data types are manipulated fasterأسرع في المعالجة 
  

  Variables integer  الصحيحة عدديةالمتغيرات ال
ونوع . وهي تختلف في مجال األعداد التي تستطيع تمثيلها فقط وآما تعلم النوع الذي يأخذ بايتات أآثر يستطيع أن يخزن قيم أآبر ,يوجد ثالث أنواع للمتغيرات لتخزين األعداد الصحيحة 

تستطيع ,سيظهر في حساباتك)anticipate(وسوف تختار النوع الذي يمثل القيم األآبر فتوقعك المسبق ,ح الذي ستستخدمه يعتمد على المهمة التي تكون قيد االستخدام المتغير الصحي
المتغير من تلك التي يأخذها معالجة لالكمبيوتر فترة أطول ل ويأخذ من Shortلتكون أمن  ولكن هذا المتغير هو أآبر بأربع مرات من المتغير القصير  Longالذهاب إلى النوع الطويل 

  .قصيرال
على  maximumوالقيمة الكبرى  minimum واللتان تعودان بالقيمة الصغرى MAXVALUEوالقيمة العظمى MINVALUE آل نوع بيانات رقمية يعرض خاصتي القيمة الصغرى 

 المتغير يمكن تخزينها فيShort (Int16) فقيم النوع القصير  correspondingبواسطة نوع بيانات الموافق  represented والتي يمكن تمثيلها  respectivelyالترتيب 
سينتج عنه خطأ Integer إذا حاولت تخزين قيمة من النوع الطويل في متغير. ليس صحيحا ) reverse(ولكن العكس Long (Int64)طويل الالمتغير  وفي Integer  (Int32)الصحيح

  .ولقد قمت بتضمين عبارات بشرح الخطأ الناتج عن بعض العباراتwiggly متعرج  offendingالمترجم سيضع خط تحت مزعج و



Dim shortInt As Int16 
Dim Int As Int32 
Dim longInt As Int64 
  Debug.WriteLine(Int16.MinValue) 
  Debug.WriteLine(Int16.MaxValue) 
  Debug.WriteLine(Int32.MinValue) 
  Debug.WriteLine(Int32.MaxValue) 
  Debug.WriteLine(Int64.MinValue) 
  Debug.WriteLine(Int64.MaxValue) 
  shortInt = Int16.MaxValue + 1 
' ERROR, exceeds the maximum value of the Short data type(خطأ,زيادة عن حد القيمة العظمى لنوع البيانات القصيرة) 
  Int = Int16.MaxValue + 1 
' OK, is within the range of the Integer data type( 32اإلنتغر) صحيح ضمن مجال نوع البيانات الصحيحة ) 
  Int = Int32.MaxValue + 1 
' ERROR, exceeds the maximum value of the Integer data type(integer خاطئة,زيادة عن حد القيمة العظمى لنوع البيانات) 
  Int = Int32.MinValue - 1 
' ERROR, exceeds the minimum value of the Integer data type(integer خاطئة,زيادة عن حد القيمة الصغرى لنوع البيانات ) 
  longInt = Int32.MaxValue + 1 
  ' OK, is within the range of the Long data type( 64) صحيح ضمن مجال نوع البيانات الطويل ) 
  longInt = Int64.MaxValue + 1 
' ERROR, exceeds the range of all Integer data types (خاطئة,زيادة عن حد مجال جميع البيانات الصحيحة ) 

العبارات التي تليها  مشروحة بواسطة التعليقات ذات الخط , لمتنوعة ظمى والصغرى التي تستطيع تمثيلها بأنواع بيانات األعداد الصحيحة االستة ستطبع القيم الع WriteLineعبارات 
  :فإذا ما حرآت المؤشر فوق العبارات الخاطئة مثال سترى وصف لرسالة الخطأ آما يلي بالنسبة للعبارة األولى , األخضر والتي يقابلها معنى التعليق في اللغة العربية بالخط األحمر

      in type Short  Constant expression not representable ) ال يمكن تمثيل الثابت في النوع قصير)short (( ,حاول قراءة وفهم باقي الكود مع التعليقات.  
  الجدول التالي يبين أنواع البيانات العددية للفيجوال بيسك

 )السعة التخزينية(المجال تمثيله في الذاآرة   data type نوع البيانات
Byte (Byte))1  )بايت واحد byte 255ىإل0أعداد صحيحة في المجال من  

Signed Byte (sbyte))واحد  بايت
   127  إلى  128-   أعداد صحيحة في المجال من  byte 1   )بإشارة

Short (Int16))2  )بت16قصير byte 32،767إلى  32،768-قيم صحيحة في المجال من  
Integer (Int32)) 4  )بت 32صحيح byte 2,147,483,647إلى   2,147,483,648−م صحيحة في المجال منقي  

Long (Int64))8  )بت  64طويل byte  إلى   9,223,372,036,854,755,808−قيم صحيحة في المجال من
9,223,372,036,854,755,807  

)Unsigned Short (UShort) قصير
  65,535لى إ 0قيم صحيحة موجبة في المجال من   byte 2  )بت 16بدون إشارة 

Unsigned Integer 
(UInteger)) 4  )بت 32صحيح بدون إشارة bytes   4,294,967,295إلى  0قيم صحيحة موجبة في المجال من  

Unsigned Long (ULong)) طويل
  18,446,744,073,709,551,615إلى  0قيم صحيحة موجبة في المجال من   bytes 8  )بت 64بدون إشارة 

Single Precision (Single) 
  bytes 4  ))الكسرية بدقة مفردة(مفرد(

إلى  3.402823E38− من أعداد ذات فاصلة عائمة بدقة مفردة وتمثل األعداد السالبة في المجال
−1.401298E-45  

  3.402823E38إلى  1.401298E-45واألعداد الموجبة في المجال من  
  )ن ليست صفر تماماعدد صغير ،صغير جدا ولك هي(مثيلها بدقةتاليمكن  0والقيمة  

Double Precision (Double)        
  bytes 8  )الكسرية بدقة مزدوجة(مزدوج(

 من بدقة مزدوجة وتمثل األعداد السالبة في المجال)الكسرية(أعداد ذات فاصلة عائمة
−1.79769313486232E308  4.94065645841247−إلىE-324  

 1.79769313486232E308إلى  4.94065645841247E-324واألعداد الموجبة في المجال من  
Decimal (Decimal)                     

  ) 28إلى 0 مدرجة بواسطة عامل تحليل في المجال من  عائمةالفاصلة الذات (األعداد الصحيحة و الكسرية bytes 16 )الصحيحة و الكسرية(األعداد العشرية(

فالبايت وحدة قياس المساحة وتساوي حرف واحد أما البت فهو وحدة مساحات التخزين وهو أصغر وحدة ) نبضات(بت  8تخزين الحرف في  يتم )bit(بت 8) = byte(بايت1 :مالحظة
  قياس للمعلومات في الحاسب

  :يقسم جدول اآلسكي  إلى ثالث مناطق 
  ثل عالمة بداية السطرال يمكن طباعتها بل تحوي بعض األشياء م تحوي على رموز 31 إلى 1 منالمنطقة  -1
  والرموز الشائعة االنكليزيةتحوي األبجدية  127 إلى 32المنطقة من  -2
  .تحوي على حروف غير االنكليزية في الويندوز العربي تكون هذه الحروف عربية 127األعلى من  -3

  بايت 2تخزينها في يتم )  characters  Unicode(حروف اليونيكود وآذلك األمر بالنسبة إلى اليونيكود ولكن 
 Precision Numbers-and Double -Singleاألعداد الكسرية ذات الدقة المفردة والمزدوجة 

فاألعداد ذات الدقة المزدوجة يتم تخزينها بشكل . لألعداد  double-precisionودقة مزدوجة  single-precisionأتت من دقة مفردة  Doubleومزدوج  Singleمفرد  األسماءإن  
. في الحسابات العلمية تحتاج إلى آامل الدقة التي تستطيع الحصول عليها وفي هذه الحاالت عليك استخدام البيانات من النوع المزدوج. اخلي بدقة أعلى من األعداد ذات الدقة المفردة د

غير آاملة (والنتيجة ستبقى مبتورة  3باألرقام  RAMمن  ألرام   256MBتميغا باي 256تستطيع مليء ) 3عدد غير منته من الرقم ( . . .0.333333هو  3 / 1فنتيجة العملية 
truncated (إليك مثال يوضح تأثيرات القطع)البتر truncation : ( في معالج حدث الضغط على الزر صرح عن متغيرين آما تعلمت سابقا وآما يلي:  

Dim a As Single, b As Double 
  :ومن ثم ادخل العبارات التالية 

a = 1 / 3 
Debug.WriteLine(a) 

 :  immediatنافذة الفورية ذ التطبيق وستحصل على النتيجة التالية في فن
.3333333                      

  :طع الكود السابقوقم بإلحاق األسطر التالية في نهاية مق Ctrl+ Breakأوقف التطبيق بالضغط على ,  decimal pointيوجد سبع أرقام على يمين الفاصلة العشرية 
a = a * 100000 
Debug.WriteLine(a) 

  :  immediatهذه المرة ستحصل على النتيجة التاليةفي نافذة 
 33333.34 

   0.3333334 :ستكون النتيجة 100,000على  aفإذا ما قسمت  roundedلم يتم تدويرها بشكل مناسب  تكون قد توقعت بشكل أولي وحتى أنهذه النتيجة غير دقيقة آما يمكن 



 Singleوتم تخزينها في متغير مفرد  multiplied it by 100,000 بـ  فالقيمة األولية تم تدورها عندما ضربت .(0.3333333)هذا العدد مختلف عن العدد الذي بدأنا به وهو 
variable وتسمى , وهذه نقطة مهمة في الحسابات العدديةerror propagation)سل الطويلة للحسابات العددية فان األخطاء ستتكاثر في السال) .تكاثر الخطأerrors propagate  ،

يمكن أن تصبح ذات معنى )  cumulative errors (فان األخطاء التراآميةفي عملية وحيدة  Singleالخطأ المقدم بواسطة نوع البيانات المفرد ) tolerate(تستطيع أن تجيز ولو حتى
 إلىأضف السطور التالية . bفي هذه المرة استخدم المتغير ) double-precision numbers(ا ننجز نفس العملية ولكن بأعداد ذات دقة مزدوجة دعن) . significant مؤثرة(هام

  :معالج حدث ضغط الزر
b = 1 / 3 
Debug.WriteLine(b) 
b = b * 100000 
Debug.WriteLine(b) 

  immediat : 0.333333333333333 ,33333.3333333333األعداد التالية في النافذة سيتم عرض هذه المرة 
  
  

  .النتائج المنتجة بواسطة المتغيرات ذات ا لدقة المزدوجة أآثر دقة
  لماذا مثل هذه األخطاء تنتج في حساباتنا؟ 

ألن اإللكترونيات تفهم حالتان , جدا للكمبيوتر) convenient مريح(بوهذا مناس.  1والواحد  0الصفر:إن السبب في ذلك هو أن الكمبيوتر يخزن األعداد بشكل داخلي بواسطة رقمان وهما
  .قبل أن يفهمها الكمبيوتر وينفذها)  zeros and ones أصفار و وحادات(bitsجميع العبارات يتم ترجمتها إلى بيتات , As a matter of factفي الواقع , )(on and off فقط

فالكمبيوتر فقط , الذي نستخدمه نحن البشر decimal systemالمستخدم بواسطة الكمبيوترات ال يختلف آثيرا عن النظام العشري ) binary numbering system(نظام العد الثنائي 
للكمبيوتر فقط ,بشكل مساير( ة أصابعألن لدينا عشر whole or fractional )(الصحيحة أو الكسرية ,بينما نحن البشر نستخدم عشرة أرقام مختلفة لتمثيل األعداد,يستخدم القليل من األرقام

يوجد أيضا أعداد ال يمكن تمثيلها بدقة في , والذي به بعض األعداد ال يمكن تمثيلها بدقة decimal numbering systemوآما في نظام العد العشري ) إصبعان يستطيع العد بهما 
   ..binary systemالنظام الثنائي 

 double-precisionذو دقة مزدوجة  bومتغير  single-precision variableذو دقة مفردة   aقم بإنشاء متغير .  illuminating exampleدعني أقدم لك مثال أآثر توضيحا 
variable  واسند نفس القيمة إليهم:  

Dim a As Single, b As Double 
a = 0.03007 
b = 0.03007 

  :ومن ثم أطبع االختالف بينهما 
Debug.WriteLine(a - b) 

ايضا آما يلي وهذا عدد صغير جدا ويمكن آتابته  6.03199004634014E-10-وإنما ستكون  اإذا نفذت هذه األسطر فان النتيجة لن تكون صفر
رات في حساب ما يجب أن ما يعني هذا لك أن جميع المتغي,الن األنواع الرقمية المختلفة تخزن بشكل مختلف في الذاآرة وال تتطابق تماما 0.000000000603199004634014

  .تكون من نفس النوع
إذا ضربت التعبير . آما هي تفعل اليوم , العددية إلى قيم ولن تحول جميع التعابير  mathematical notation مجموعة الرموز الرياضية  ستفهم الكمبيوترات Eventually أخيرا
  )  .1(فان النتيجة لن تكون واحد 3بالعدد  1/3

  ., لن تكون واحد تماما 3 × (1/3)فالنتيجة لـ,ال يمكن تمثيلها بدقة  1/3الن ,  3إلى قيمة قبل أن تستطيع ضربها بـ 1/3مهما يكن عليها تحويل التعبير الكمبيوترات 
  )نوعال نفس جة واحد في حال البيانات منالنتي( :آما يلي,سوف تطبع واحد فان العبارات التالية  Doubleأو مزدوج  Singleآمفرد  bو  aتم التصريح عن المتغيرين   إذا

a = 3 
b = 1 / a 
Debug.WriteLine(a * b) 

( فان النتيجة ستكون رقم قريب إلى الواحد ولكن ليس واحد تماما وإنما  as Decimalنوع عشري آ السابقان متغيرانالإذا تم التصريح عن 
  .د الفاصلة العشرية رقم بع 28يوجد حوالي ) 0.999999999999999999999999999ــــ

 The Decimal Data Typeنوع البيانات العشرية  
 , )of 10  is scaled by a power(10 اساألس بقوة أو)بأس(تقسم(وتدرج  )bytes 16 (بايت16في  )قيم صحيحة(integers  المتغيرات من النوع العشري تخزن داخليا  آــــ

صفر فان القيمة تضرب  0عندما تكون قوة التدريج  28إلى  0وهو قيمة صحيحة من ,التي على يمين الفاصلة العائمة  العشرية األرقامدد يحدد ع scaling power) التقسيم(أس التدريج
والتي هي  واحد  28^10على فان القيمة تقسم  28هو ) 10قوة العدد (قوة التدريج(يكون األس بينما عندما. ويتم تمثليها بدون رقم عشري ) صفر)أس(عشرة قوة( 0^10أو ) 1(واحدب

  .رقم عشري  28ويتم تمثيلها بـــــ ) وهي قيمة ضخمة(صفر 28متبوع بــ 
بالمتغير  أن تمثلها والقيمة األصغر التي يمكن  (integer 79,228,162,514,264,337,593,543,950,335) قيمة األآبر التي يمكن أن يتم تمثيلها بالقيمة العشرية هي الصحيحةال

فان القيمة األعلى التي يمكن لك أن  28عندما يكون عامل الموازنة هو , ) 0^10(أي  )0(التدريج صفر) أس(وهذه القيم تستخدم عامل , ي هي نفس القيمة السابقة مع إشارة السالب العشر
وليست ( جدا هذه قيمة عددية صغيرةو). سالبفسها مع إشارة والقيمة األصغر ن( 7.9228162514264337593543950335عمليا هي تمثلها في المتغير العشري صغيرة تماما 

  .extreme accuracyولكنها مثلت بزيادة مفرطة في الدقة )  8تماما 
 27يوجد )(01. . .0.00(هي القيمة الموجبة األصغر التي تستطيع تمثيلها بنفس أس التدريج ,  28  )األس( (factor )مدرج بالعامل العدد صفر اليمكن تمثيله بدقة بواسطة متغير عشري

قيم ال صغر مجالآلما بواسطة المتغير العشري الدقة التي تريد أن تحققها  آلما زادت.ـ قيمة صغيرة للغاية ولكن تبقى تماما ليست صفرا ) 1صفر بين الفاصلة العشرية و الرقم واحد 
  .في الحياة أخر موجود ل شيءتماما مثل آ, )you have at your disposal(المتوفرة تحت تصرفك مكنةالم

يتم تمثيلها آقيمة  235.85فالقيمة  integersويعامل جميع القيم آقيم صحيحة ) األرقام التي تتبع النقطة العشرية(فان المترجم يحفظ مسار األرقام العشرية ,عند استخدام األعداد العشرية 
  .عندما ينتهي من استخدامها ) 2^10تقسيم القيمة على (100بالنسبة ) scale down(ةولكن المترجم يعرف أنه يتوجب عليه تخفيض القيم 23585صحيحة 
لجعلها صحيحة ومن ثم يقسمها على )  100(فأوال يضرب المترجم هذه القيمة بمائة,) رقمين(مطابق لرفع الفاصلة العشرية موضعين) 102(والتي هي) 100التخفيض بالنسبة (التقسيم 

    12.4051 * 328.558:   دعنا نقول انك تريد أن تضرب القيم التالية , قيمتها األصلية إلعادة القيمة إلى 100
ونتيجة الضرب سيكون لديها سبع أرقام عشرية . والثاني لديه أربع أرقام عشرية ,أرقام عشريةوعليك أن تتذآر أن الرقم األول لديه ثالث  integersتحولهم إلى قيم صحيحة  أنعليك أوال 

 Scientificفي الوضع العلمي (استخدم حاسبة ويندوز , ومن ثم تعامل األرقام السبع األخيرة للنتيجة آأرقام عشرية  124051 * 328558:  تستطيع أن تضرب القيم التاليةلذلك ,
view ( هذه هي الطريقة التي يعالج فيها  4,075.7948458عشرية هي القيمة الحقيقية بعد األخذ بعين االعتبار األرقام ال 40,757,948,458لحساب الناتج السابق والنتيجة هي

  :أدخل السطور التالية في معالج حدث الضغط على الزر ونفذ البرنامج. , Decimal data typeالمترجم البيانات من النوع العشري 
Dim a As Decimal = 328.558D 
Dim b As Decimal = 12.4051D 
Dim c As Decimal 
c = a * b 
Debug.WriteLine(c.ToString) 

تعامل آقيمة مزدوجة ) fractional part(آسري بشكل افتراضي آل قيمة بجزء , قيم عشرية إلى convertedعند نهاية العبارتين يحدد على أن األعداد سوف تحول  Dالحرف 
Double  .يعمل (ر التدقيق فعالإسناد قيمة من النوع المزدوج إلى متغير عشري سوف ينتج عنه خطأ إذا آان خياStrict option is on  ( لذا عليك أن تحدد بشكل صريح أن القيمتان

  .).type characterحرف النوع (عند نهاية القيمة تدعى  Dالحرف   Decimal typeسيتم تحويلهما إلى النوع العشري 
الحظ أن نوع البيانات العشرية ال  4,075.795إلى ثالث أرقام عشرية ) ومدورة(truncatedتكون مبتورة نفذت نفس الحساب السابق باستخدام متغير من النوع المفرد فان النتيجة س إذا

لتطبيقات  idealوالذي يجعل منها النوع المثالي ,وهذه هي الفائدة الحقيقية للنوع العشري ,لديها المقدرة على تمثيل النتيجة بنفس العدد من  األرقام العشرية .تقدم أي خطأ نتيجة التدوير 
دقة األفضل للحسابات التي تتطلب  االختياربينما األعداد العشري هي . Doublesمن أجل الحسابات العلمية يتوجب عليك استخدام النوع المزدوج .  financial applicationsالتمويل 
  )مثل ثمانية أرقام عشرية(خاصة 

  المختلفة للبياناتلتحويل األنواع )Type Characters(جدول الحروف النوعية
  مثال  الوصف  حرف النوع

C   تحول القيمة إلى النوع الحرفيchar "A"c=  String Asch  Dim  



D or @   العشريتحول القيمة إلى النوع  Decimal type  = 12.99D Decimal Asprice  Dim  
R or #   المزدوج تحول القيمة إلى النوعDouble type  = 3.14 R Double Aspi  Dim  
I or %  تحول القيمة إلى النوع الصحيح   Integer type  Dim count As Integer = 99I 
L or &   تحول القيمة إلى النوع الطويلLong type  Dim distance As Long = 1999L 

S   تحول القيمة إلى النوع القصيرShort type  Dim age As Short = 1S 
F or !  ردتحول القيمة إلى النوع  المف  Single type  = 74.99F Single Asvelocity  Dim  

  
  
  
  

 Infinity and Other Odditiesالالنهاية و الشذوذات األخرى 
الالنهاية و) ليس رقم (NAN: تمثل اثنان من القيم الخاصة جدا والتي يمكن أن ال تكون قيم عددية بحد ذاتها ولكن ناشئة عن حسابات عددية أنالعمل  Frameworkكن لمنصة مي 
)Infinity( , إذا أنتجت حساباتكNAN عليك تأآيد بياناتك , أو الالنهاية) التحقق من بياناتك confirm ( فان ال ,من أجل جميع أهداف العملية . أو استسلم , الحسابات إعادةوأعمل على

NAN  وال حتى الالنهاية يمكن أن تستخدم في الحسابات العملية اليومية,  
  مالحظة 

   Not a Number (NAN)ع.ل(عدد ليس
ليس صفر ,ليست عدد نظامي  إنهاعلى أن نتيجة عملية ما اليمكن تعريفها  (NAN)ع.القيمة لتدل ,فحزم مايكروسوفت اآسل قد استخدمتها لسنوات و ماتزال ليست جديدة   (NAN)  ع.ل

  .وليست النهاية 
تستطيع  حساب  بشكل محدد الو,تحسب لوغاريتم القيم الموجبة  Log() functionفالوظيفة . في حساباتك ااستخدامه ع هي أآثر من آونها مبدأ رياضي يحل محل قيمة تستطيع.ل

 إنهاتجد  نأيمكن ,قيمة غير صحيحة  أنتجتالحسابات قد  أنع لتدل على .الوظيفة المذآورة فان الوظيفة ستعود بقيمة ل إلىمررت معامل نسبي سالب  فإذا,لوغاريتم األعداد السالبة 
فان حساباتك ,حتى ولو لم تضبط  هذه الحالة مباشرة ,(throwing an exception )ولكن هذا أفضل من رمي استثناء,وظيفة عددية تعود بقيمة غير عدديةف annoyingمزعجة  

  ع.ستسمر وسينتج عنها جميعها القيم ل
لذلك فإنها تنتج خطأ عندما تمثيل الالنهاية  تستطيعلسوء الحظ الكمبيوترات ال ,تيجة تقسيم أي عدد على الصفر هو النهاية ن: رياضيا,بعض الحسابات تعطي نتائج غير معروفة مثل الالنهاية 

 TOSTRING methodاستدعيت الطريقة  إذا.) القيمة النهاية ( :عن قيمة خاصة والتي هي ليست رقم) يقدم تقريرا(سوف يخبر 2008الفيجوال بيسك , تطلب التقسيم على صفر 
  : آما في العبارات التالية Double variable ابدأ التصريح عن متغير مزدوج ,دعنا نولد قيمة النهاية . Infinity :لهذه القيمة ستعود بالنص

  
Dim dblVar As Double = 999 
Dim infVar As Double 
infVar = dblVar / 0 
MsgBox(infVar) 

قيمة ضخمة جدا تزيد عن مجال القيم الرقمية والتي يمكن تمثيلها في أي نوع من  إنها(النتيجة ليست صحيحة  أنيخبرك ,لة وهذا النص فقط وصف سيظهر في صندوق رسا Infinityالنص 
أخرى و make sense تكون مفهومة النهاية فعمليات خاصة بال. مهما يكن تستطيع استخدام القيمة النهاية في عمليات حسابية ,ولكن لن يتم استخدامها في الحسابات األخرى ) البيانات 
   .ال تكون 

تمثل القيمة  أنالبيانات التي يمكن  ألنواعفتقسيم عدد آبير على أخر صغير جدا ستزيد النتيجة عن  قيمة أي مجال  non-number ليس عدد  yieldتوجد حسابات أخرى ينتج عنها 
  :الج حدث النقر على الزر آما يليصرح عن ثالث متغيرات في مع, والنتيجة ستكون النهاية

Dim largeVar As Double = 1.0E+299 
Dim smallVar As Double = 1.0E-299 
Dim result As Double 
result = largeVar / smallVar 
MsgBox(result) 

على رقم بضخامة   10والذي يكافئ تقسيم  -299مرفوعة لألس  10يعني  1E-299والذي هو رقم آبير جدا وبنفس الطريقة الرمز  299مرفوعة لألس  10يعني  1E299الرمز 
1E299.  

  .دقة  عكست العملية فان النتيجة ستكون صفر وهي ليست صفر تماما ولكن النوع المزدوج ال يستطيع تمثيل القيم العددية القريبة جدا من الصفر ب إذا, ستكون النتيجة النهاية
  :للتقسيم على الصفر جرب العبارة التالية. مثال ليس بقيمة رقمية  0 / 0إن التقسيم  . عدة مرات بنفسه)أو عدد صغير جدا(ضرب عدد آبير جدا بتوليد القيمة النهاية  أيضاتستطيع 

  
Dim var1, var2 As Double 
Dim result As Double 
var1 = 0 
var2 = 0 
result = var1 / var2 
MsgBox(result) 

  ).NAN ليس برقم(ستكون النتيجة إذا نفذت العبارة السابقة 
  :العبارة التالية أيضا ستعطي النهاية

Dim result As Double 
        result = result + result 
        result = 10 / result 
        result = result + 1.0E+299 
        MsgBox(result) 

  
  Testing for Infinity and NANع  .اختبار التطبيقات الستكشاف القيم النهاية و ل

ال تدعم هذه Integer   البيانات الصحيحة .لنوع البيانات المفردة والمزدوجة  IsInfinityوالطريقة  IsNaNأو النهاية استخدم الطريقة  NaNنتيجة عملية ما هي  إذاالستكشاف فيما 
بواسطة الطرق اختبار إشارة قيمة الالنهاية   تستطيع أيضا  True ب  IsInfinityت الطريقة ما عاد فإذا. ع .لتولد النهاية و أنحتى ولو آان من المحتمل الطرق 

IsNegativeInfinity and IsPositiveInfinity  .ضع هذه العبارات في معالج حدث ,فالعبارات في القائمة الالحقة تفعل ذلك , في معظم الحاالت ستعرض تحذير وتنهي الحسابات
  .شغل التطبيقو على الزر النقر

Dim var1, var2 As Double 
        Dim result As Double 
        var1 = 0 
        var2 = 0 
        result = var1 / var2 
        If Double.IsInfinity(result) Then 
            If Double.IsPositiveInfinity(result) Then 
                MsgBox("Encountered a very large number. Can’t continue") 
            Else 
                MsgBox("Encountered a very small number. Can’t continue") 



            End If 
        Else 
            If Double.IsNaN(result) Then 
                MsgBox("Unexpected error in calculations") 
            Else 
                MsgBox("The result is : " & result.ToString) 
            End If 
        End If 

 Byte Variablesالمتغيرات بايت 
نوع البيانات بايت , )الحرة(المفردةالبايتات  إلىتوجب عليك التمكن من الوصول يآبايتات وفي بعض الحاالت يتم تخزين البيانات . السابقة يتم تخزينه في بايت مفرد  ألنواعيوجد أي من  ال

الحظ ., sound filesوملفات الصوت   imageالملفات الثنائية مثل الصور  إلىلبايتات بشكل متكرر للتمكن من الوصول وتستخدم ا.  255 إلى 0تحفظ القيم الصحيحة في المجال من 
م العبارة للتصريح عن متغير آبايت استخد. بايت 2يتم تخزينها في )  characters Unicode (فحروف اليونيكود , المفردةالحروف  إلىانك لن تستخدم البايتات للتمكن من الوصول 

  :التالية
Dim n As Byte 

اذا مهد لمتغيرين من . ,فيمكن لقيمتها ان تتجاوز المجال للنوع البايت من النوع بايت أخر متغير إلىولكن آن حذر وال تسند النتيجة ,يمكن أن يستخدم في الحسابات العددية أيضا  nالمتغير 
  : النوع بايت آما يلي 

Dim A As Byte, B As Byte 
A = 233 
B = 50 

  overflow exceptionفان العبارة التالية سوف ينتج عنها استثناء تجاوز الحد 
Debug.WriteLine(A + B) 

 immediat windowوالعبارة التالية ستظهر في نافدة 
A first chance exception of type 'System.OverflowException' occurred in WindowsApplication1.exe  

ال يمكن تخزينها في بايت واحد ففيجوال بيسك يولد الجواب الصحيح ولكنه ال  283فالنتيجة هي   B = A + B: قيمة للمتغير بايت بالعبارة التاليةاالمر سيحدث اذا حاولت اسناد  فسنو
  .يستطيع أن يخزنها في المتغير بايت

  مالحظة
  with BytesBoolean Operationsالعمليات المنطقية بالمتغيرات بايت 
وهذه ليست . والتي تستخدم بشكل متكرر مع المتغيرات من النوع بايت ,AND, OR, NOT, and XORفي المعامالت المنطقية  مثل  overflowsالعمليات التي لن تسبب تجاوز الحد 

  ,AND, OR, NOTالمعاملين الذين على طرفي أحد هذه المعامالت(معاملينآال التعمل على دمج البتات المطابقة في  إنها) True or False(معامالت منطقية تعود بصح أو خطأ 
and XOR( بالمعامل  200و199جمعت العددين  فإذا.وتعود ببايت أخرAND  فإذاعلى الترتيب  11001000و11000111فالقيمتان في التنسيق الثنائي هما  192فان النتيجة هي 

   . 192والتي هي القيمة العشرية 11000000على هاتين القيمتين فان النتيجة ستكون  AND للمعامل ) 0=0و1, 1=1و1, 0=0و 0أي  sebitwiمطابقة البتات  (طريقة مماثلة  أنجزت
م ذات اإلشارة في والذي يستطيع ان يمثل القي  SByte) بايت بإشارة(Signed Byte data typeبنوع البيانات  VB 2008تزود Byte data type باإلضافة إلى نوع البيانات بايت

حيث (تعتبر قيمة موجبة  0اقل بواحد من مجال القيم السالبة ألن القيمة  أصبحوالذي  يمثل القيمة السالبة ومجال القيم الموجبة bit 1 البايتات تبدأ ببت مفرد . 127إلى   128−المجال من
  )0البت األول للقيم الموجبة هو

  
  sBoolean Variableالمتغيرات المنطقية 

والقيمة ) Trueلصح (1−والتي تأخذ القيمة )صحيحة( integersهي in essence فالمتغيرات المنطقية في جوهرها) True/Falseخطأ /صح(البيانات من نوع المنطقي تخزن القيم 
 Dim failure As:                            قي آما يلييتم التصريح عن المتغيرات من النوع المنط, بشكل عملي أي قيمة غير الصفر تعتبر قيمة صحيحة ) Falseلخطأ  0(

Boolean  
 Dim failure As Boolean = False                                                :مثل التالي ,وتستخدم المتغيرات المنطقية في اختبار الشروط أو الحاالت Falseيتم التمهيد لها إلى 

          
ments ...’ other state     

If failure Then MsgBox(”Couldn’t complete the operation”)    
فالعبارة التالية . للمتغير المنطقي )خطأ/تعمل آمفصل صح( togglesيمفصل القيمة  Notفالمعامل  And, Or, Not, and Xorيمكن أيضا دمجهم بالمعامالت المنطقية 

  :هذه العبارة هي الطريق األقصر في التشفير. والعكس بالعكس  False إلى إعدادهتعيد  Trueهو صح  runningآان المتغير  إذاف toggle( running = Not running(مفصل
Dim running As Boolean 
If running = True Then 
running = False 
Else 
running = True 

If End  
 ReadOnly andالمتغيران ) آالأو (العبارةات التالية ستعرض رسالة اذا واحد,وتعود بمعامل منطقي أخر آنتيجة لهم  المعامالت المنطقية يتم اجراؤها على المتغيرات المنطقية

Hidden  صحيحان)True) (على مايبدو)حسب االفتراض( presumablyهذه المتغيرات تمثل المواصفات الموافقة لملف ما(  
If ReadOnly Or Hidden Then 
            MsgBox("Couldn’t open the file") 
        Else 
{ statements to open and process file} 

If End  
التعبيرالموضوع ضمن (فاذا آان واحد أو آالهما صحيح  فان التعبير الكلي هو صحيح  ORيدمج قيمتين من النوع المنطقي بواسطة المعامل  ifفي عبارة ان الشرط 
, True هي صحيحة  negationيتم تنفيذه فقط اذا آانت نتيجة النفي  If clauseوالشرط  Not operatorبواسطة المعامل  negated القيمة تنفى هذه ) parenthesized(األقواس

صح أو (والقوس Not If )eFals Or True()  صح أو خطأ(اذا ليس(ستم تقيم التعبيرآمايلي )  is Falseخطأ(  Hiddenوالمتغير)True(صح ReadOnly تغيرفاذا آان الم
  :صح وبالتالي العبارة السابقة تصبح آما يلي)=خطأ

 True Not If  (خطأ)=ليس صحيح (والتيFalse(  
  

 String Variablesالمتغيرات النصية 
تستطيع تخزين   someTextنص للمتغير أي إسنادتستطيع  String AssomeText  Dim:والمتغيرات النصية يتم اإلعالن عنها آما يلي ,تخزن المتغيرات النصية فقط النصوص 

  :السنادات التالية آلها ممكنةا و) بليون حرف 2والذي يقابل (غيغابايت من النصوص في المتغير النصي  2تقريبا 
Dim aString As String 
        aString = "Now is the time for all good men to come " & " to the aid of their country" 
aString = "" 
aString = "There are approximately 25,000 words in this chapter" 
aString = "25,000" 

االختالف بين هذين المتغيرين  هو أنها آال منها يخزن قيمة . ,حروف  أيضاواألخير ينشئ نص والذي يحدث الن يحتوي على أرقام عددية والتي هي ,اإلسناد الثاني ينشئ نص فارغ
  تلفة عن األخرى مخ



Dim aNumber As Integer = 25000 
Dim aString As String = "25,000" 

 في الحسابات العددية  aString  المتغير تستخدم أنولكن يمكن , )مفرد(يخزن قيمة عدد واحد  aNumberبينما المتغير  0و 0,0,الفاصلة,2,5يخزن الحروف  aStringالمتغير 
  ) off(معطل  Strict optionطالما ان الخيار  necessary conversionsحيث أن الفيجوال بيسك سينجز التحويالت الضرورية ,لعمليات النصية في ا  aNumberوالمتغير 

  .البيانات النصية وطرق معالجة النصوص تم مناقشتها ف الفصل الثالث عشر
  

 Character Variablesالمتغيرات الحرفية 
تستطيع ,)Unsigned Short integers (UInt16)(في الواقع الحروف هي أعداد صحيحة قصيرة بدون إشارة,)bytes 2(بايت 2رف يونيكود مفرد في المتغيرات الحرفية تخزن ح

تصريح عن لل,لصحيحة الموافقةلتحويل الحروف إلى القيمة العددية اCInt() functionلتحويل األعداد الصحيحة إلى حروف واستخدام الوظيفة  CChar() functionاستخدام الوظيفة 
   Char  .Char Aschar1, char2  Dim متغير حرفي  استخدم الكلمة المحجوزة 

الى  Aو  aفي الحالة الحرفية يتم إسناد فقط الحرف األول من النص إلى المتغير فالعبارة التالية ستطبع الحروف  ,حرف أو نص لها إماتستطيع التمهيد للمتغيرات الحرفية بإسناد  
  : المخرجات 

Dim char1 As Char = "a", char2 As Char = "ABC" 
Debug.WriteLine(char1) 
Debug.WriteLine(char2) 

الخطأ الذي  حوإلصالستعلم بعالمة خطأ char1 and char2المتغيرات  إلىفإذا آان غير معطل فان القيم المسندة ,معطل  Strict optionآان الخيار  إذاوهذه العبارات ستعمل فقط 
  A”c=  Char As, char2 ”a”c=  Char Aschar1  Dim” :                                آما يلي Dimيمنع من ترجمة الكود غير عبارة التصريح 

االنسي  أآواد التي توافق الحروف األنكليزية هي دية الصحيحةالقيم العد,فقط الحرف األول من النص  يتم استخدامعندما يكون الخيار مفعل التستطيع اسناد نص الى متغير حرفي وتتوقع ان 
ANSI ) والتي تعني المعهد القياسي الدولي األمريكي)Americam Ntional Standard Institute ( ( 65العبارة التالية ستطبع القيمة , للحروف المكافئة :  

 Debug.WriteLine(Convert.ToInt32("A"c)) 
المتغيرات الحرفية تستخدم في عمليات الربط ,  960هي  πللحرف الشهير  Unicode value ليونيكودقيمة  945عدد صحيح فان قيمته هي  إلى αريقي اذا حولت الحرف اإلغ

تعرض عدد  Char data typeبيانات نوع ال.  ألخرمن وقت ,يكون عليك معالجة الحروف المستقلة في النصوص  أنولكن يمكن ,ونادرا ما تحفظ البيانات الحقيقية آحروف . بالنصوص
تطلب آلمة السر  وأنتيحفظ آلمة سر مستخدم جديد  passwordدعنا نقول أن المتغير النصي  . ,ولقد تم شرحها في التفصيل في الفصل الثالث عشرمن الطرق المهمة لمعالجة الحروف 

  آانت تحوي على حرف هجائي و أرقام فقط إذامة المرور ويرفضها مقطع الكود التالي يمسح آل,تحوي على األقل رمز خاص واحد  أنتلك على 
Dim password As String, ch As Char 
        Dim i As Integer 
        Dim valid As Boolean = False 
 While Not valid 
            password = InputBox("Please enter your password") 
            For i = 0 To password.Length - 1 
                ch = password.Chars(i) 
                If Not Char.IsLetterOrDigit(ch) Then 
                    valid = True 
                    Exit For 
                End If 
            Next 
            If valid Then 
                MsgBox("You new password will be activated immediately!") 
            Else 
                MsgBox("Your password must contain at least one special symbol!") 
            End If 
End While 

  
آلمة  إدخالالكود يطلب من المستخدم ,تستطيع قراءة الشرح في الفصل التالي If. . .Then, For. . .Next, or While. . .End While :آنت غير مطلع على تراآيب العبارات  إذا

 ألنها Falseإلى خطأ ليس عليك في الواقع التمهيد للمتغيرات المنطقية و(Falseمنطقي وتم التمهيد له بالقيمة  هو متغير validالمتغير, input boxالمرور من خالل صندوق اإلدخال 
فقط إذا آانت آلمة  loopمن ضمن آتلة الحلقة  Trueلصح  هوتم وضع ),Falseولكن فقط لجعل الكود أآثر قابلية للقراءة فاني أسندت له القيمة  لها) األولية(القيمة االفتراضية التمهيدية
  While. . .End Whileلذلك فان الحلقة ,نحن قمنا بإعدادها بشكل أولي إلى خطأ ..أو رقم  letterهجائي  )أبجدي(والتي ليست حرف character  حرفية المرور تحوي على قيمة

حرف حرف في آل  ,passwordالنصي  مسح المتغيرت For. . .Nextالحلقة . ,وسوف تستمر في الطلب من المستخدم  حتى يدخل آلمة مرور صحيحة ,ستنفذ على األقل مرة واحدة 
لنوع البيانات النصية هي مصفوفة تحفظ الحروف  Chars propertyالخاصية , chلدى عملية الدوران التي تقوم بها هذه الحلقة فان الحرف التالي سيتم نسخه إلى المتغير الحرفي ,مرة 

  )ت وهي مثال أخر لفعالية البناء في نوع البيانا( المستقلة في النص 
لنوع البيانات الحرفية تعود بصح إذا آانت القيمة الحرفية إما حرف أبجدي أو رقم فإذا آانت القيمة  IsLetterOrDigit methodومن ثم يختبر البرنامج الحرف الحالي والطريقة 

أخيرا . FORوف يخرج البرنامج من الحلقة وس,أخرىلن يتم تنفيذها مرة  خارجيةلذلك فان الحلقة ال,Trueإلى صح  validالحالية رمز فان البرنامج يعمل على اعداد المتغير  ةالحرفي
  ,وطرقها تم شرحها بتفاصيل أآثر في الفصل الثالث عشر Charالفئة  )quitsيخرج (سيطبع الرسالة المناسبة وإما أن يطلب من المستخدم آلمة مرور أخرى أو يغادر

 Date Variablesمتغيرات التاريخ 
الجزء الصحيح يمثل التاريخ والجزء الكسري يمثل ,وهي أعداد بدقة المزدوج ,ولكن ال تحتاج إلى معرفة  هذا التنسيق بالضبط ,يخ والوقت تخزن بشكل داخلي في تنسيق خاصقيم للتار
  :واالسنادات التالية آلها صحيحة Date Asn expiratio Dim:آما يلي ) التاريخ والوقت من قيمة والذي يمكن أن يخزن آال(ويصرح عن متغير ما آتاريخ .الوقت 

expiration = #1/1/2008# 
        expiration = #8/27/2008 6:29:11 PM# 
        expiration = "July 2, 2008" 
        expiration = Today() 

 Todayاستخالص التاريخ الحالي باستدعاء الخاصية  أيضاتستطيع ,بالتاريخ الحالي ()Nowبينما تعود الوظيفة ,تعود بالتاريخ الحالي والوقت الحالي  ()Todayالوظيفة ,على فكرة 
property لنوع بيانات  التاريخ: .TodayDate إشارة الدقة)pound sign ( تخبر الفيجوال بيسك الن يخزن قيمة التاريخ للمتغيرexpiration تماما مثل ما تخبر عالمتي االقتباس " )

تستطيع أن ال  Strict option is onآان خيار التدقيق فعال  إذا,التنسيق المناسب إلىولكن سيتم تحويله .تستطيع التاريخ آنص في متغير التاريخ , أن القيمة هي نصفيجوال بيسك ") 
  ) = July 2, 2008"expiration"آما هو الحال في العبارة الثالثة (تخصص التاريخ باستخدام تنسيق التاريخ الطويل

أما في  mm/DD/YYففي الواليات المتحدة التنسيق هو )Control Panel(التي جدها في لوحة التحكم the Regional Settingsسق التاريخ يتم تحديده بواسطة اإلعداد اإلقليمية تن
وستظهر رسالة خطأ في نافذة قائمة  ستيتم وضع خط احمر تحتهافان العبارة  23/04/2002الزمن  مثل  تاريخ غير صحيح لمتغير أسندتا ذا dd/mm/yyباقي البلدان فان التنسيق 

فالفيجوال بيسك يعرف آيف ,نوع البيانات الزمنية مرنة بشكل مفرط ) not valid  Date constant is(ووصف الخطأ هو أن ثابت الزمن ليس صحيح  Task List window المهام
والتي نوقشت بالتفصيل في  Date typeلمعالجة الوقت والتاريخ استخدم عناصر النوع الزمني .آود معقد إلتمام التحويالت الضروريةلذلك ليس عليك أن تكتب ,يعامل قيم التاريخ والوقت 

يات رياضية بقيم تستطيع أيضا تنفيذ عمل 2008والتي ما تزال مدعومة في الفيجوال بيسك ) date and time functions of VB 6(أو وظائف التاريخ والوقت,الفصل الثالث عشر
والتي تمثل  TIMESPAN objectوالنتيجة ستكون آائن المدة الزمنية . ,بشكل مناسب)االختالف (تدرك الفيجوال بيسك قصدك فن طرح األزمنة من بعضها البعض وتقيم الفرق,التاريخ 

  :immediate windowستظهر في نافذة المخرجات  .04687501921.18:08:45إذا نفذت العبارة التالية فان القيمة .  time intervalالفترة الزمنية 
Dim d1, d2 As Date 
        d1 = Now 
        d2 = #1/1/2004# 



        Debug.WriteLine(d1 - d2) 
  ثانية 45.0468750دقيقة و  8ساعة و 18و يوم 1921: تمثل فترة  TIMESPANالقيمة للكائن 

  entifiersData Type Idمعرفات نوع البيانات 
أو  variable declaration charactersتصريح المتغيرات  رموزبواسطة )مخصصة(بعد أن تنشئ متغيرات نوعية , Dimمن عبارة  As clauseأخيرا تستطيع حذف الشرط 

متغير نصي تستطيع  إلنشاء. نوع المتغيرdenote ر للداللة عنوهذه  القيم الحرفية هي رموز خاصة  والتي تزيلها إلى اسم المتغي,data type identifiers معرفات نوع البيانات
  . myTextوليس  ,$myTextوهي .الحظ أن اسم المتغير متضمن إشارة الدوالر. متغير نصي ) signifiesتفيد (تعني  اشارة الدوالر myText$ Dim: استخدام العبارة التالية

يساعد في  استخدام هذه المعرفات ال) ليس جميع معرفات األنواع موجود في هذا الجدول (التصريح الظاهرة في الجدول التالي  إلنشاء متغيرات  ألنواع معينة استخدم واحد من حروف
  .من اإلصدارات القديمة جدا للبيسك relics  قابلية للقراءة ولكنها ترآة أآثرآود  إنتاج

  أمثلة  نوع البيانات  الرمز
  $String  A$           , messageText نص  $
  %Integer (Int32)  counter%               ,   varعدد صحيح   %
  &Long (Int64)  population&    , colorValueعدد صحيح طويل   &
  !Single  distanceعدد آسري مفرد   !
  #Double  ExactDistanceعدد آسري مزدوج   #
  @Decimal  Balance عدد عشري  @

  
 The Strict, Explicit, and Infer Options  االستنتاج  ,التصريح , خيارات التدقيق

  :يزودك مترجم الفيجوال بيسك بثالث خيارات والتي تحدد آيفية معالجة المتغيرات
  .للداللة فيما إذا آنت ستصرح عن جميع المتغيرات  Explicit optionخيار التصريح  -1
  .ع المتغيرات ستكون محددة النوعللداللة فيما إذا جمي Strict optionخيار التدقيق  -2
  .المترجم سيحدد نوع المتغير من خالل قيمتهللداللة فيما إذا  Infer option خيار االستنتاج -3

فهم أيضا بشكل أفضل آيف وسوف ت.وستفهم ما تعمله هذه الخيارات من خالل استكشاف هذه اإلعدادات ,لهذه الخيارات تأثير عميق على الطريقة التي تصرح وتستخدم فيها المتغيرات
 عنال تتطلب التصريح VB 2008 .جميع هذه الخيارات ولكن مبرمجي البيسك القديمين قد ال يأخذون بهذه النصيحة) on(من الموصى به أن تعمل على تفعيل. يعامل المترجم المتغيرات

عن أسماء المتغيرات التي تظهر في آودك فان المحرر سيضع  تصرح إذا لم,من قبلم يتم التصريح عنه ل متغيرحاولت استخدام  إذاولكن السلوك االفتراضي سيرمي باستثناء ,المتغيرات 
لتغير السلوك االفتراضي عليك ,  ToolTip box إذا حرآت المؤشر فوق هذا االسم الذي تحته خط سترى وصف للخطأ في صندوق أداة القائدة,تدل على ضبط خطأ . تحتها خط متعرج

والتي تم آتابتها فيه  فقط وهي تؤثر على الكود الحالي .تظهر في أعلى الكود تماما وقبل أي حدث  أنوهذه العبارة يجب  Off Explicit Option.رة التالية في بداية الملف إدخال العبا
اضغط يمين على اسم الحل في مستكشف الحل .صفحة خصائص المشروع  لكامل المشروع من Strictوتستطيع تفعيلها باإلضافة إلى خيار التدقيق .الجديدةووليس على المشاريع األخرى 

Solution Explorer  واختار من القائمة المنسدلة خصائصProperties  اختار اللوحةCompile tab النافذة  إلىوآذلك تستطيع الوصول ,وقم بتغير إعدادات الخيارات وفقا لذلك
 Projects And Solutionsمدد في اللوحة اليسارية  Options وعندما يظهر صندوق الحوار خيارات Options اختار خيارات Tools menuمن قائمة أدوات االفتراضية للبيسك 

روع خاص من خالل هنا تستطيع اعداد  القيم االفتراضية لجميع الخيارات، وستبقى تستطيع تغير القيم االفتراضية لمش: )2،2(الشكلآما في   VB Defaults tabومنه انتقل إلى لوحة 
والتدقيق  Explicitمن خالل الخيارين التصريح  2008فطريقة عدم التصريح عن المتغيرات تم معالجتها في البيسك  Properties pages  project’sصفحة خصائص المشروع 

Strict  تكون جميع المتغيرات محددة  أنيتطلب  أيضابينما خيار التدقيق وهو فعال .اعنها مسبق مصرحتكون جميع المتغيرات المستخدمة في الكود  أنطلب يفخيار التصريح وهو فعال
فعال )  ON(القيمة االفتراضية لعبارة التصريح هي ,بياناتال من إذا آان فعال ال يسمح باستخدام النوع العام والذي يستطيع أن يخزن أي نوع Strict optionأي أن خيار التدقيق ,النوع

  .تصرح عنها وسيستخدم المترجم المتغير العام  أنتستطيع استخدام المتغيرات دون  كلم تقوم بتفعيل هذين الخيارين فان إذا أما, موصى بها دائماوهي أيضا القيمة ال
يقبل قيم من نفس النوع فقط ولكن مع خيار والمتغير سيجب عليك التصريح عن المتغيرات بنوع محدد من المتغيرات ) ON(تم تفعيله  فإذا خيار التدقيق يكون غير فعال بشكل افتراضي

  12500 :وستكون النتيجة هي  :التدقيق غير فعال تستطيع مثال استخدام متغير نصي والذي يحفظ عدد في حسابات عددية آما يلي 
Dim a As String = "25000" 
Debug.WriteLine((a) / 2) 

  :آمايلي السابقة ابة العبارةفيتوجب عليك آت Strict optionاما اذا تم تفعيل الخيار 
  

Dim a As String = "25000" 
Debug.WriteLine(CDbl(a) / 2) 

  غير فعالOption Strict offهذافي حال    32.03:وستكون نتيجة العبارة التالية هي :في الحسابات النصية  تستطيع استخدام المتغيرات العدديةبطريقة مماثلة 
Dim a As Double = 31.03 
a = a + "1" 
Debug.WriteLine(a) 

  فعال فلن تسطيع دمج المتغيرات Option Strict Onاما اذا آان خيار التدقيق 

  
   شروعمصفحة الخصائص لل)2،1(الشكل رقم



  
  خيارات البيسك) 2،2(الشكل

 Object Variables) الكائنة(المتغيرات العامة
 هي ضد المتغيرات المحددة النوع بشكل صارم  Variants العموميات,  وما قبلها 6آان الخبز والجبن لمبرمجي البيسك ,بدون نوع بيانات ثابت   Variants المتغيرات العمومية

strictly typed variables , عليك أن تستخدم المتغيرات المحددة النوع  2008إذا بدأت مع البيسك ,فتستطيع تخزين أي نوع من البيانات من حرف مفرد إلى الكائن,   
مع جميع )accommodate(العموميات أو المتغيرات الكائنية آانت أنواع البيانات األآثر مرونة ألنها تستطيع أن تتكيف ,هو الجزء الرئيسي من تاريخ البيسك variantsالعموميات 

 integerفإذا أسندت قيمة صحيحة ,الفيجوال بيسك تبعا لمحتوى المتغير الحالي تعامل في ) اإلطالق فالمتغيرات التي يتم التصريح عنها آكائنات أو ال يتم التصريح عنها على ( األنواع
  )فهي تستطيع تخزين جميع أنواع البيانات(,ولن اشرح في هذا النوع أآثر من ذلك,وهكذا  integerفالبيسك سيعامله آعدد صحيح , لمتغير من ألكائني 

 Variables as Objectsالمتغيرات آـــكائنات 
البيانات وإنما تعالج قيمها أيضا يمكن أن تكون قد سمعت بان وال تخزن فقط  intelligentذآية  entitiesانها آينونات ,أو مكان لحفظ القيم  أسماءمن آونها  أآثرت في البيسك هي المتغيرا

  :آما يلي) as such أو بشكل مشابه لــــ (ثلالمتغيرات التي تحفظ الزمن يتم التصريح عنها بم,هي آائنات واليك لماذا  2008المتغيرات في البيسك
Date Asexpiration  Dim  

ال يوجد شيء غير عادي هذه هي الطريقة التي تستخدم  اآلن حتى expiration = #1/1/2003#  :بعبارة مشابهة للتالية  expirationثم تستطيع أن تسند قيمة تاريخ إلى المتغير  ومن
  threeالتعبير التالي سيعود بتاريخ جديد مع ثالث سنوات لألمام,يستطيع معالجة التواريخ  expirationيكن المتغير  مهما,حفظ التاريخ  إلى باإلضافة ىأخرلغة  أيةفيها المتغيرات مع 
years ahead عن التاريخ الذي تم تخزينه في تعبير المتغير:  

expiration.AddYears(3)  
  :زمني أخر  والتاريخ الجديد يمكن إسناده إلى متغير

Dim newExpiration As Date 
newExpiration = expiration.AddYears(3) 

باإلضافة إلى الطرق فان النوع تاريخ , وهكذا ,أو أيام ,مشابهة محجوزة إلضافة أشهرعدد من السنين إلى متغير التاريخ ويوجد طرق أخرى  طريقة تعرف آيف تضيف  AddYears ان
تماما مثل الخصائص والطرق لألدوات التي ,بشهر التاريخ وعدد األيام على الترتيب والتي تعود Month and Day properties يات األشهر واألياميعرض الخاصيات مثل خاص

لمتغير ما )members المكونات( methods and propertiesالطرق والخصائص  application’s visual interface.إلنشاء واجهة تطبيقك المرئية ,تضعها على الفورم
  .,التي تبنى في فئة ممثلة المتغير نفسه)الوظيفة (تعرض الدالة 

لتستكشف ,أو إلضافة عدد من األيام .سيكون عليك آتابة بعض الكود الجاد الستخراج األشهر من متغير التاريخ built-in functionality )الذاتي(البناء الداخلي ) وظيفة(بدون دالة
figure out  إذا قيمة حرفية هي حرف أبجدي  فيماletter  أو رقمdigit أو عالمة ترقيم)punctuation symbol ( الداالتالكثير من functionality  التي تحتاجها في تطبيق ما

فكر في المتغيرات آحافظات للقيم وللتمكن من , ك تخيف terminologyال تدع المصطلحات ,في المتغيرات نفسها تم بناءهاأو النصوص بشكل مسبق ,أو األعداد ,والذي يعالج التاريخ 
التي تعرضها تعالج هذه القيم فقط اآتب اسم المتغير متبوعا بنقطة لرؤية قائمة باألعضاء  أنابدأ باستخدام المتغيرات آحافظات للقيم وعندما تريد ,الوصول إلى داالتها بتعابير مثل السابقة 

 integer دفعد, لغات البرمجة تستطيع معاملة المتغيرات البسيطة بفعالية أآثر من الكائنات .تكشاف ما تفعله هذه األعضاء بقراءة أسمائها فقط في معظم الحاالت ستكون قادر على اس,
مثل (integer variableمتغير صحيح في الذاآرة والمترجم سيولد آود فعال جدا لمعالجة )short(16)بشكل افتراضي األعداد الصحيحة تمثل بالصحيح القصير(بايت2أخذ يصحيح ما 
بل ,الفيجوال أستوديو ال تنشئ آائن لتمثيل هذه القيمة,)آــــ(آمثل asفإذا صرحت عن متغير صحيح واستخدمته في آودك ) وهكذا,مقارنته بعدد صحيح أخر,أخرى قيمة رقمية إلى إضافته
 boxing هذه العملية تدعى البوآسينغ,د استدعاء واحدة من طرق المتغير فان المترجم يصدر الكود إلنشاء الكائن الفعلي بع,القديم  البيسك لتخزين األعداد الصحيحة مثل متغير جديدتنشئ 

للمتغير من  convenience of manipulatingبالمعالجة المريحة مقارنة  insignificant)تافهة (والتي تعتبر غير مهمة) delay التأخير(أو التغليف وتقدم القليل من البطء)الصندقة(
 object-orientedبالنسبة للمبرمجين الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة آائنية التوجه )odd(وهذه ليست مفاجئة ولكنه مبدأ غريب,آما رأيت الن إن المتغيرات هي آائنات , خالل طرقه

programming )صندوق النص فأداة . ,فالكائن آينونة تعرض بعض الدوال بوسائل الطرق والخصائصTextBox  هي آائن  وتوفر الخاصيةText  التي تسمح لك بقراءة أو وضع
  .)على آائن واالسم األخر هو الخاصية أو الطريقة للكان signifiesأي اسم يتم إتباعه بنقطة واسم أخر يدل ,نص على األداة 

  
Converting Variable Types 

In many situations, you will need to convert variables from one type into another. Table 2.4 shows the methods of the Convert class 
that perform data-type conversions.  

  Converting Variable Typesتحويل أنواع المتغيرات   
  .والتي تنجز تحويالت أنواع البيانات Convert classفئة التحويل  تحتاج في بعض الحاالت إلى تحويل المتغيرات من نوع إلى أخر  الجدول التالي يعرض طرق

       Type Conversion Methods of the Convert Class-Dataجدول طرق تحويل أنواع البيانات لفئة التحويل  
  Converts Its Argument Toإلى تحول معاملها النسبي   Method  الطريقة

ToBoolean  Boolean  
TOBYTE  Byte  
TOCHAR  Unicode character  

TODATETIME  Date  
TODECIMA  Decimal  
TODOUBLE  Double  



TOINT16  Short Integer (2-byte integer, Int16)  
TOINT32 Integer (4-byte integer, Int32)  
TOINT64 Long (8-byte integer, Int64) 

TOSBYTE Signed Byte 
TOSINGLE Single  
TOSTRING String 
TOUINT16 Unsigned Integer (2-byte integer, Int16 
TOUINT32 Unsigned Integer (4-byte integer, Int32) 
TOUINT64 Unsigned Long (8-byte integer, Int64) 

لتحويل القيم العددية الى قيمة ()CDbl ,قيمة صحيحة إلىلتحويل قيمة رقمية  ()CInt(ما تزال تستطيع استخدام وظائف تحويل البيانات للفيجوال بيسك ,باإلضافة إلى طرق فئة التحويل 
 VB 2008إذا آنت تكتب تطبيق جديد في  عليها نظرة في مستندات مايكروسوفتيمكن أن تلقي  )وهكذا, مفرد إلىلتحويل القيم العددية  ()Double    ,CSngعددية من النوع مزدوج 

  :لتحويل متغير تم التمهيد له آما يلي,استخدم فئة التحويل الجديدة للتحويل بين أنواع البيانات
Dim A As Integer 

  : لفئة التحويل TODOUBLEإلى مزدوج استخدم الطريقة 
Double AsB  Dim  

uble(AB = Convert.ToDo  
  :افترض انك صرحت عن عددين صحيحين آما يلي

Dim A As Integer, B As Integer 
A = 23 
B = 7  

  3.28571428571429: وهي ستكون قيمة من النوع المزدوج  A / Bالنتيجة للعملية 
Debug.Write(A / B) 

فان الفيجوال بيسك Strict option is on وخيار التدقيق فعال,عنه آمزدوج  اإلعالنمتغير لم يتم  إلىيجة النت إسنادحاولت  إذا,المكنة  األآبرالنتيجة قيمة مزدوجة والتي تزود بالدقة 
  :اليةمتغير مفرد عليك تحويلها بشكل صريح بعبارة مثل الت إلىلذا لتخزين النتيجة ,تفقد الدقة أنوال نوع من أنواع البيانات يستطيع أن يقبل هذه القيمة بدون ,سيولد رسالة خطأ 

Convert.ToSingle(A / B)  
تم  Aدعنا نقول  أن المتغير . CType()مطابقة للوظيفة     DirectCast()الوظيفة, لتحويل المتغير أو التعبير من نوع إلى أخر  DirectCast()تستطيع أيضا استخدام الوظيفة 

  : إلى قيمة عشرية وتستخدمها في الحسابات Aير العبارة التالية تحول القيمة للمتغ 34.56آنص ويحفظ القيمة التصريح عنه 
Dim A As String = "34.56" 
Dim B As Double 

) / 1.14Double(A, DirectCastB =   
  

ما يمكن أن يحدث فيما إذا المقطع التالي يشرح .ولكن من الجيد التدريب على انجاز تحويالتك بشكل صريح, Strict option is on التحويل ضروري فقط  إذا آان خيار التدقيق فعال
  . implicit conversions آودك على التحويالت الضمنية reliesاعتمد 

   Widening and Narrowing Conversionsالتحويالت الواسعة والضيقة
أحدهما صحيح ,التصريح عن متغيران وقمت بعملية التمهيد لهمالنقول انك قد قمت ب‘ولكن ليس دائما , بتحويل أنواع البيانات بشكل أوتوماتيكي  2008سيقوم البيسك ,في بعض الحاالت

  : واألخر مزدوج بالعبارات التالية
Dim count As Integer = 99 

= 3.1415926535897931 Double Aspi  Dim  
 إلىقيمة صحيحة تبعا  إلىالقيمة المزدوجة تم تدويرها ( 3ستكون count فان القيمة الجديدة للمتغير countإلى piوأسندت المتغير Strict option is off إذا آان خيار التدقيق غير فعال

 Strictآان خيار التدقيق فعال  فإذا.نتيجة غير صحيحة  إلىخطأ غير مقصود والذي يقود  أو)oversight(إنه إغفال ,على الرغم من أن هذا ما تريده في معظم الحاالت)نوع المتغير
option is on يسمح  خيار التدقيق ال آننفس الرسالة هي .ليدل على أنك ال تستطيع تحويل المزدوج إلى صحيح فان المترجم سيولد رسالة خطأ ,اإلسناد السابق  وحاولت إتمام نفس

 Strictر التدقيق فعال عندما يكون خيا,Option Strict disallows implicit conversions from Double to Integer .بالتحويالت الضمنية من المزدوج إلى الصحيح 
option is on  فان البيسك سينجز التحويالت التي ال تنتج أي فقدان في الدقة)accuracy (precision) (أو magnitudeاألهمية)هذه التحويالت تدعى التحويالت الواسعة) العظم 

widening  conversions يةعندما تسند قيمة صحيحة إلى مزدوج لن يتم فقدان دقة أو آمmagnitude .من ناحية أخرى ,وهذا تحويل واسع ألنه يذهب من نوع أضيق إلى نوع أوسع
ألنه  narrowing conversionهذا التحويل الضيق ) truncated األرقام العشرية يجب أن تقطع  أو تبتر (عندما تسند قيمة مزدوجة إلى متغير قيمة صحيحة بعض الدقة سيتم فقدانها

قطع ت أن على ما يبدو يمكن انك تريدو المسئول وأنت,المبرمج  أنت وألنك.المجال األضيق للقيم ات الذي يمثل المجال األوسع للقيم إلى نوع البيانات الذي يمكن أن يمثل يذهب من نوع البيان
  : لك توماتيكيالجدول التالي يلخص التحويل الواسع الذي يقوم به الفيجوال بيسك بشكل أو. الدقة حيث انه ال يوجد حاجة لها

  VB 2008 Widening Conversions 2008جدول التحويالت الواسعة للفيجوال بيسك 
  Wider Data Type  نوع البيانات األوسع  Original Data Type نوع البيانات األصلي

Any type  Object  
Byte  Short, Integer, Long, Decimal, Single, 

Double  
Short  Integer, Long, Decimal, Single, Double  

Integer  Long, Decimal, Single, Double  
Long  Decimal, Single, Double  

Decimal  Single, Double  
Single  Double  

Char String 
  Formatting Numbersتنسيق األعداد 

رقم أو (والتي تعود بقيمة المتغير ToStringجميع أنواع البيانات تعرض  الطريقة , CLR آيف تستخدم البيانات أنواع البيانات األساسية للغة التنفيذ المشترآة اآلنرأيت حتى 
تكون واحدة من أآثر الطرق المعروفة التي تحتاج  أنويمكن تنسق األعداد والتواريخ في عدة طرق  ToStringالطريقة . لذلك يمكن استخدامها مع نصوص أخرى في آودك,آنص)تاريخ
  .نص بدون أي معامل نسبي آما فعلنا حتى اآلن لتحويل أي إلىهذه الطريقة قيمة  تستطيع استدعاء,إليها

 إشارةسابقة  إليها بإضافةستطيع تنسيق األعداد آعملة ت.مثال, والتي تحدد آيف سيتم تنسيق القيمة آنص optional argument تقبل معامالت نسبية اختيارية ToStringالطريقة 
 enclosed in  تكون الكمية السالبة مغلفة في قوسين أن بعض التقارير تتطلب.وتستطيع عرض التاريخ في عدة هيئات.  وعرضها برقمين عشريين),رمثال إشارة  الدوال(مناسبة

parentheses , الطريقةToString الحظ أن ,تسمح لك بعرض التاريخ بأي طريقة ترغبهاToString متغير نصي أو  إلى تسندهان وليست خاصية وتعود بقيمة تستطيع أ هي طريقة
ما استدعيت مع معامالت نسبية  اذاتنسق القيمة  أن أيضاتستطيع  ToString methodالطريقة . ولكن القيمة األصلية ال تتأثر ()MsgBoxسبي لوظيفة مثل نتمررها آمعامل  أن

يكون رمز  أنوهذا المعامل النسبي يمكن )يحدد التنسيق نفسه تماما الذي سيتم تطبيقه على المتغيرالنص الذي (لتنسيق ل المعامل النسبي هوالمحدد formatString)ToString(,اختيارية
 a picture format صورة تنسيق النص(عملية تنسيق القيم العددية  أو نص من قيم حرفية والتي لها معنى خاص في)آما يسمى,نص التنسيق القياسي (نوعي يطابق التنسيق المحدد مسبقا

string ( التنسيق القياسي بنصوص التستخدمstandard format strings لنص لتخصيص متطلبات تنسيق غير ل صورة التنسيقوتستخدم ,لمعظم خيارات التنسيق المشترآة
  :آكمية دوالر تستطيع استخدام العملة القياسية التالية 9959.95لتنسيق القيمة,عادية

Dim Amnt As Single = 9959.95 
Dim strAmnt As String 
strAmnt = Amnt.ToString("C") 



  
  :التالي للنص صورة التنسيق العدديأو استخدم 

)"$#,###.00"strAmnt = Amnt.ToString(  
 .non-U.Sنسخة ويندوز غير أمريكية اذا آنت تستخدم ,في المثال األول يعين عملة وينسق القيم العددية آـعملة ”C”المعامل النسبي  9,959.95$وف تنسق القيمة آـــ سآال العبارتين 

version واحدة من العمالت التي لديك في  إلىاستخدم أداة اللغة واإلقليم  في لوحة التحكم لتغير العملة ,فان رمز العملة سوف يختلف تبعا للعملة التي تستخدمها في نسخة الويندوز خاصتك
والتي لها  of literals and characters مرآبة من حروف ورموز The picture format stringلنص ل الشكلي تنسيق. ,لديكالعملة التي  إشارةوالكمية سيتم تنسيقها في ,الويندوز

بداية من اليمين ,عددية بأرقامسيتم استبدالها   #وجميع الرموز ) يحل مكانه رقم(هو حافظ رقمي   #الرمز, إشارة الدوالر ليس لها معنى خاص وستظهر آما هي ,معنى خاص في التنسيق
الفاصلة بين  بإدخال Format function الفاصلة تخبر وتخبر وظيفة التنسيق,اذا آان العدد لديه أرقام اقل من المحددة في النص فان الرموز الزائدة إلى اليسار سوف يتم تجاهلها.

إذا آان ال يوجد أرقام آافية  a special placeholderهو حافظة خاصة  0فان الصفر  #شارة على خالف اإل والتي يتم إتباعها  بحافظتي رقم,قطة هي الفاصلة العشرية الن.,األلوف
إذا استخدمت , 9,959.90$ :فان  العبارة األخيرة ستنسقها آالتالي  9959.9فإذا آانت القيمة االبتدائية مثال . لجميع األصفار التي حددتها فان الصفر سيظهر في مكان األرقام المفقودة

  0لديه رقم عشري واحد فقط Format methodمكان الصفر فان النص الذي سيعود بواسطة طريقة التنسيق   #حافظةال
   Standard Numeric Format Strings  للنصوص القياسي العدديالتنسيق 
  التالي نصوص التنسيق العدية القياسية التي تظهر في الجدول  لنوع البيانات العددية تميز ToStringالطريقة 

  
  األمثلة  الوصف  حرف التنسيق

C or c  Currency)(12345.67)       )عملة.ToString(”C”)   12,345.67$ : ترجع بالقيمة  
D or d  Decimal )(123456789)    )عشري.ToString(”D”)  123456789 :ترجع بالقيمة.                                   

  ة الصحيحةال تعمل إال مع القيم العددي   
E or e  Scientific format)(12345.67)  )تنسيق علميي.ToString(”E”)       1.234567 :ترجع بالقيمةE + 004  
F or f  Fixed-point format)(12345.67)  )تنسيق بفاصلة عائمة ثابتة.ToString(”F”)       12345.67 :ترجع بالقيمة  
G or g  General format )علمي تنسيق ذات فاصلة عائمة ثابتة أو إمابقيمة  تعود  )عام قينست  
N or n  Number format )(12345.67)  )تنسيق عددي.ToString(”N”)       12,345.67 :ترجع بالقيمة  
P or p  Percentage )(0.12345)  )نسبة مئوية.ToString(”N”)         12,35 ترجع بالقيمة%  
R or r Round-trip)(3 / 1)              )خطوة التقريب.ToString(”R”)  0.33333333333333331 :ترجع بالقيمة 

 0.333333333333333ستعود بقيمة بأرقام عشرية اقل  Gالمحدد  G specifier sإذا آان 

X or x Hexadecimal format)250                     )التنسيق الست عشري.ToString(”X”) ترجع بالقيمة FA 
 Cالحرف ,الدقة االفتراضية هي رقمين عشريين , العشري التي تعرضها الرقم أمكنةآان موجود فان القيم الصحيحة تخصص عدد   فإذا,صحيح  تتبع بأي عدد أنيق يمكن حروف التنس 

لم تزود برقم فان االفتراضي  إذا,التي سيتم عرضها,اتب العشريةيحدد عدد المر Cالعدد الصحيح الذي يتبع ,ليعود بنص يمثل العدد آـقيمة عملة  ToStringينسق النص الناتج عن الطريقة 
 )C"value.ToString"(التعبير  فان ومن ثم 5596وقيمته هي ,Decimalتم التصريح عنها آـــــعشري   value أن المتغيرافترض ,تظهر رقمين عشرين بعد الفاصلة العشرية أن

ليس جميع النصوص  أنحظ ال, .5,596.450$سيعود بالنص  )C3"value.ToString"(فان التعبير  5596.4499المتغير  قيمةآانت  إذا 5,596.00$: التالي  بالنصسيعود 
 أرقام ويوجد نصوص تنسيق ,يعمل مع القيم الصحيحة فقط  Dونص التنسيق ,التنسيق الست عشري  إلى فقط القيمة الصحيحة يمكن تحويلهامثال , البيانات أنواعالمنسقة تطبق على جميع 

  .,وتم مناقشتها في الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب , أيضاللتاريخ 
  Picture Numeric Format Strings  للنصوص التنسيق العدديصورة 

صورة تنسيق , للنصوص التي تخصصها أنت نسيقتستطيع أن تقدم صورة الت,إذا آانت حروف التنسيق المجدولة في الجدول السابق غير مناسبة للتحكم بالمظهر الذي تريده للقيمة العددية 
  ,الجدول التالي يجدول رموز صور التنسيق,ما تريدالنصوص تحوي على رموز خاصة والتي تسمح لك بتنسيق قيمك تماما آ

  األمثلة  الوصف  حرف التنسيق

 أصفار(تكون بأصفار ليس لها معنىاذا آان العدد لديه أقل أرقام من األصفار في التنسيق فالنتيجة س  صفرلتعرض حافظة مكان   0
  )على اليسار

  تعمل على تبديل الرمز فقط بأرقام لها معنى  رقم لتعرض حافظ مكان   #
  تعرض رمز النقطة  الفاصلة العشرية  .
  1,000 تفصل مجموعات األرقام مثال  فاصل المجموعة  ,

  %تعرض الرمز r  رمز النسبة المئوية  %
E + 0, E−0, e + 0, 

e−0   األس(الدليلرمز(  Exponent notation   لرمز األسمخرجات التنسق)الدليل(  

  )سطر جديد(n (newline)\سالسل التنسيق التقليدية مثلتستخدم مع   حرف أبجدي  \

 Literal stringعارضات النص الحرفية  " "
Displays   تعرض أي نص ضمن عالمتي االقتباس أو الفاصلة العليا  

 أو صفر,أو سالبة, القيمة العددية التي سيتم تنسيقها موجبةمخرجات مختلفة اذا آانت  حددت  Section separator   فاصل مقطعي  ;
  :العبارات التالية ستطبع القيم التي بالخط العريض 

Dim Amount As Decimal = 42492.45 
        Debug.WriteLine(Amount.ToString("$#,###.00")) 

$42,492.45 
 
        Amount = 0.2678 
        Debug.WriteLine(Amount.ToString("0.000")) 
 

0.268 
        Amount = -24.95 
        Debug.WriteLine(Amount.ToString("$#,###.00;($#,###.00)")) 
 

($24.95) 
  Defined Data Types-User  قبل المستخدمأنواع البيانات المعرفة من 

فمثال برنامج لموازنة ,معظم المبرمجين يخزنون مجموعات من البيانات والتي تنتمي إلى أنواع مختلفة ,وآمسألة واقعية,تخدمنا المتغيرات لتخزين القيمة المستقلة في المقطع السابق اس
وبشكل ,ضرورية لمعالجة الشيك ع هذه القطع من المعلوماتجمي)وهكذا,الشيك المدفوع,التاريخ,رقم الشيك،الكمية(يخزن عدة قطع من المعلومات لكل شيك أنرصيد دفتر الشيكات يجب 

سمح لك يترآيب الفيجوال بيسك ,structures تستطيع إنشاء أنواع بيانات مخصصة والتي تترآب من عدة قيم باستخدام التراآيب,يجب تخزين هذه المعلومات مع بعضها ideallyمثالي  
آما في )أو سجل(يتم تخزينه في ترآيب منفصل رصيد دفتر الشيكات موازنة فمثال آل شيك في تطبيقas a whole)(جملةومعالجتها  بجمع القيم المتعددة ألنواع البيانات األساسية

  ,تحتاج إلى جميع المعلومات المخزنة في الترآيب,عندما تستدعي شيك معطى) 2،3(الشكل



  
  يمثل الترآيب) Pictorial( رسم توضيحي)2،3(الشكل

  :والتي لها القوام التالي Structureاستخدم عبارة الترآيب , الفيجوال بيسكلتعريف ترآيب في 
Structure structureName 
        Dim variable1 As varType 
        Dim variable2 As varType 
          ... 
        Dim variablen As varType 
End Structure 

  accessالوصول ) معدالت(يتم تبديلها بأي من محددات أنيمكن  Dimوعبارة  CLRواع البيانات المدعومة بواسطة لغة التنفيذ المشترآةأن يكون أيا من أن varTypeيمكن للـ 
modifiers الخاصPrivate أو العامPublic   .عبارة فان  فقط من أجل التراآيبDim  مكافئة لـــPublic,د يمكن أن تستخدمه في بعد هذا التصريح سيكون لديك نوع بيانات جدي

تعلن عن متغيرات من هذا  أنوتستطيع ,(Integers, Doubles, and so on)يستخدم في أي مكان تستخدم فيه األنواع األساسية أنيمكن  structureNameاسم الترآيب  .تطبيقك
   :هو التالي) 2،3(الموضح في الشكل CheckRecord التصريح عن الترآيب). الكتابة  الزيادة القليلة في  مع بعض( النوع وتعالجها آما تعالج جميع المتغيرات األخرى

Structure CheckRecord 
        Dim CheckNumber As Integer 
        Dim CheckDate As Date 
        Dim CheckAmount As Single 
        Dim CheckPaidTo As String 
End Structure 

  
يصبح نوع  CheckRecordفان الترآيب , حالما يتم التصريح. ,في إجراء فرعي أو وظيفة  Structureفال تستطيع التصريح عن ترآيب ,صريح خارج أي إجراءيجب أن يظهر هذا الت
  :                             وللتصريح عن متغير من هذا النوع ،استخدم عبارة مثل التالية,بيانات جديد لتطبيقك

                                                                        CheckRecord AsCheckRecord, check2  Ascheck1  Dim   
الحقل يفصل بينهما والتي يمكن أن تصل أليها بدمج اسم المتغير واسم  )تدعى الحقول(لكل واحد من مرآباته بشكل منفصل ةيتوجب عليك أن تسند قيم,لتسند قيمة لواحد من هذه المتغيرات

  check1.CheckNumber = 275:                                      نقطة آما يلي
عليك  الحظ أن الترآيب يدعم العديد من المكونات بذاته حيث انه ليس,)2،4(آما هو مبين في الشكل.الترآيب ستظهر أعضاءفان قائمة بجميع ,عمليا حالما تكتب النقطة مجاور اسم المتغير 

 وGetTypeفكال الطريقتين ,وتستطيع استخدامها في آودك,آائن ترآيب أليولكنها مكونات قياسية ToString و Equals, GetType :آتابة آود من أجل المكونات التالية
ToString  ستعود بنص مثلProjectName.FormName(+CheckRecord)  تسطيع ان تقدم معالجتك الخاصة للطريقةToString والتي ستعود بنص أآثرأهمية:  

Public Overrides Function ToString() As String 
            Return "CHECK # " & CheckNumber & " FOR " & CheckAmount.ToString("C") 
End Function 

  ):إليك الكود آامال(اآتب هذا التعريف للوظيفة ضمن الترآيب أي آما يلي
Structure CheckRecord 
        Dim CheckNumber As Integer 
        Dim CheckDate As Date 
        Dim CheckAmount As Single 
        Dim CheckPaidTo As String 
        Public Overrides Function ToString() As String 
            Return "CHECK # " & CheckNumber & " FOR " & CheckAmount.ToString("C") 
        End Function 
End Structure 
 

  
  
  



  
  متغيرات ألنواع مخصصة تعرض مكوناتها آخصائص)2،4(الشكل

آما   CheckRecordالعبارة التالية تمهد للمتغير,العديد من األعضاء الخاصة بها هي)قدم ت(التراآيب تشبه آثرا الكائنات التي تعرض حقولها آخصائص ومن ثم تعرض أنحالما تفهم 
  :يلي
  

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim check2 As CheckRecord 
        check2.CheckNumber = 275 
        check2.CheckDate = #9/12/2008# 
        check2.CheckAmount = 104.25 
        check2.CheckPaidTo = "Gas Co." 
End Sub 

  CheckRecord AsChecks(100)  Dim):          المصفوفة ستناقش الحقا في هذا الفصل(تستطيع أيضا أن تنشئ مصفوفات من التراآيب بتصريح مثل التالي
  :الترميز التالي العنصر الثالث من المصفوفة استخدم إلىللتمكن من الوصول . حقول لشيك معطىالثبت جميع يقوم بتآل عنصر في هذه المصفوفة هو ترآيب و

Checks(2).CheckNumber = 275 
Checks(2).CheckDate = #9/12/2008# 
Checks(2).CheckAmount = 104.25 
Checks(2).CheckPaidTo = "Gas Co." 

 The Nothing Valueالقيمة الشيء   
متغير آائني ما عن الكائن  to disassociateتعزل  أنتريد  إذا آنت ) لم يتم التمهيد له(بعد يمة لهأي ق إسنادالمتغير لم يتم  أنتستخدم القيمة الشيء مع المتغيرات الكائنية وتدل على 

  :العبارات التالية تنشئ متغير آائني والذي يمثل الفرشاة استخدمه ومن ثم اعمل على تحريره Nothingالذي يمثله أسنده إلى الشيء 
     Dim brush As SolidBrush 
        brush = New SolidBrush(Color.Blue) 
{ use brush object to draw with} 
        brush = Nothing 

يذ بعد تنف) لون معين إلىتم تمهيد الفرشاة (بواسطة المشيد المناسب brushالعبارة الثانية تمهد للمتغير ,  الشيء brushعند هذه النقطة المتغير  , brushتصرح عن المتغير األولىالعبارة 
اذا ,Nothingله القيمة الشيء  بإسنادبعد استخدام الكائن لرسم شيء ما تستطيع تحريره وذلك  .أصبح يمثل اآلن آائن تستطيع الرسم به وباللون األزرق brushالمتغير ,العبارة الثانية 

  :آما في المثال التالي IsNotو  Isال استخدم المعامالت    أممسند له قيمة  ألكائنيتستكشف فيما إذا المتغير  أنآنت تريد 
  Dim myPen As Pen 
{ more statements here} 
        If myPen Is Nothing Then 
            myPen = New Pen(Color.Red) 
        End If 

الشيء بمعامل  إلى إسناده تستطيعفي آودك  بعد تحرر المتغير فيما أنا أردت اذ,فقط اذا لم يتم التمهيد له من قبل  New   المشيد constructorتم التمهيد له بواسطة  myPenالمتغير 
  IsNotو  Isعليك استخدام المعامالت , (=)مهما يكن ال تستطيع استخدام معامل المساواة , Nothingبالشيء  الكائنعندما تقارن (=) اإلسناد

Examining Variable Types 
 able TypesExamining Variاختبار نوع المتغير 

عشري ,32صحيح Int32 (  :التي تعود بنص مع نوع المتغير GetTypeباإلضافة إلى إعداد أنواع المتغيرات والوظائف للتحويل بين هذه األنواع يقدم الفيجوال بيسك الطريقة 
Decimal,آما يلي اوتستطيع استدعاءه,أي متغير يقدم هذه الطرق بشكل ألي)وهكذا:  

Dim var As Double 
        Debug.WriteLine("The variable’s type is " & var.GetType.ToString) 

  
آـمعامل نسبي  as an argumentوالذي يقبل  operator  GetTypeيوجد أيضا المعامل , The variable’s type is System.Double: العبارة في نافذة المخرجات ستكون
  :آما يلي Ifتستخدم على األغلب في قوام   GetType operatorوالمعامل  GetType methodالطريقة ,نات المحددالنوع ويعود بكائن النوع لنوع البيا

If var.GetType() Is GetType(Double) Then 
{ code to handle a Double value} 
End If 

  System.Doubleالستخالص نوع فئة المزدوج GetType operatorلمعادة بواسطة المعامل عوضا عن ذلك يستخدم القيمة ا.الكود ال يرجع بأسماء نوع البيانات مباشرة أنالحظ 
  )IsNotأو ( Isومن ثم يقارن هذه القيمة بنوع المتغير بواسطة المعامل 

 ?Is It a Number, String, or Dateأو تاريخ  ,نص ,عددهل هو 
لتدل على أن المتغير لديه قيمة عددية أو تاريخ أو ,خطأ /فهي تعود بقيمة صح,ولكن ليس النوع بالضبط,انات المتغيرات مجموعة أخرى من وظائف الفيجوال بيسك والتي تعود بأنواع بي

  ,قبل أن تقوم بمعالجتها,باإلضافة إلى البيانات المخزنة في الملفات,الوظائف التالية تستخدم للتحقق من إدخال المستخدم. ,أم ال, مصفوفة
  mericIsNu () عدد هل هو  -ً  1



اإلجراء الذي يقبل قيمة  إلىلتحديد فيما إذا المتغير لديه قيمة عددية قبل تمريره  الوظيفةاستخدم هذه )مزدوج،وعشري,مفرد,صحيح وطويل,قصير(عدد تعود بصح اذا آان معاملها النسبي هو
 إلغاءينقر على زر أو يدخل قيمة عددية  أنويتوجب على المستخدم ,بقيمة عددية  InputBox إلدخالاالعبارة التالية تبقى تطالب المستخدم من خالل صندوق , عددية أو قبل معالجته آعدد

  :قيمة عددية بإدخالسيبقى يبرز للمستخدم ويطالبه  اإلدخالالمستخدم يدخل قيم غير عددية فان صندوق  أنلما اط,للخروج 
Dim strAge As String = "" 
        Dim Age As Integer 
        While Not IsNumeric(strAge) 
            strAge = InputBox("Please enter your age") 
        End While 
        Age = Convert.ToInt16(strAge 

  . ها مرة على األقل سيتم تنفيذ While. . .End While loopغير عددية لذلك فان الحلقة  numeric value-nonتم التمهيد له بقيمة  strAgeالمتغير 
   IsDateهل هو تاريخ 

IsDate  التعبير التالي يعود بصح ألنها تمثل جميعها تاريخ صحيح) أو وقت(تعود بصح اذا آان المعامل النسبي هو تاريخ صحيح:  
IsDate(#10/12/2010#) 
IsDate("10/12/2010") 
IsDate("October 12, 2010") 

  :ستعود بخطأ IsDateفان الوظيفة , وم آما في التعبير التالي اذا تعبير التاريخ يتضمن اسم الي
’ FALSE) ”Sat. October 12, 2010”IsDate(  

    sArray()I هل هو مصفوفة
  .تعود بصح اذا آان معاملها النسبي مصفوفة

 ?Why Declare Variablesلماذا التصريح عن المتغيرات  
ستكتشف أن التصريح عن ,ولكن عندما تكتب تطبيقات ضخمة, وهذا شيء جيد بالنسبة للمبتدئين في البرمجة ) وال تزال آذلك(المتغيرات  الفيجوال بيسك على التصريح عن    ً أبدا  ال تجبر

ص الكود المصدر من فالتصريح عن المتغيرات يخل,األخطاءعملية ترجمة الكود وتصحيح  أيضاويبسط ,وف يساعدك على آتابة آود واضح وفعال بشكل قوي جداس,المتغيرات ضروريا
عدم التصريح عن المتغيرات  لتكون قادر على,دعنا نتفحص التأثيرات الجانبية الستخدام المتغيرات غير المصرح عنها في تطبيقك ,معظم ومجمل  األخطاء المعروفة و الغير ضرورية

  :تحويل اليورو إلى الدوالر األمريكي.لنفرض انك تستخدم العبارات التالية ,Explicit option to Offأن تعمل على اعداد خيار التصريح بحيث يصبح غير فعال  عليك 
Euro2USD = 1.462 
USDollars = amount * Euro2USD 

  Euro2USDالمتغير  أنافترض .,يعمل البيسك على إنشاء متغير جديد ومن ثم يستعمله آما لو انه تم التصريح عنه Euro2USDفي المرة األولى التي يشير فيها الكود  إلى اسم المتغير 
ويسند له ,التصريح عن المتغيرات  فان المترجم سيحمل متغير جديد  إجبارال يعمل على  والبرنامج األماآنواحد من هذه في   Euro2UDSآتبت  مااذا ,في تطبيقك  أماآنيظهر في عدة 

من (  complain فان المترجم  سيتذمر ,اذا آان التطبيق يجبر التصريح عن المتغيرات ,ستكون صفر Euro2UDS أي آمية تم تحويلها بواسطة المتغير. ,ومن ثم يستخدمه,القيمة صفر 
  .وسوف تضبط الخطأ حاال وأنت في محرر الكود )لم يتم التصريح عنه Euro2UDSالمتغير  أن

 A Variable’s Scopeمجال المتغير 
فقط  إجراءما تم التصريح عن متغير ما ضمن  فإذا. للمتغير هو المقطع من التطبيق الذي يمكنه رؤية ومعالجة المتغير )الرؤية(مجالفال,باإلضافة إلى النوع للمتغيرات أيضا مجال للرؤية

افترض انك تعمل )local(دعى محليعندما يتم تحديد مجال المتغير ضمن إجراء فانه ي,وهذا المتغير غير موجود لباقي التطبيق ,المتغير  إلىالمحدد يتمكن من الوصول  اإلجراءالكود في 
  :يوضحها الكود التالي واحدة من المعالجات الممكنة , 100 إلى 0في المجال  األعدادعلى آتابة الكود لحدث النقر على الزر لحساب مجموع جميع 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)   Handles Button1.Click 
        Dim i As Integer 
        Dim Sum As Integer 
        For i = 0 To 100 Step 2 
            Sum = Sum + i 
        Next 
        MsgBox("The sum is " & Sum.ToString) 
 
 End Sub 

من أن المتغير )complain(إجراء آخر فان البيسك سيتذمرضمن  من Sumاذا حاولت أن تضع قيمة المتغير,Button1_Clickهي متغيرات محلية لإلجراء    Sumوالمتغير iالمتغير 
ولكن هذا لن ,ومن ثم يستخدمه,وسيمهد له بإسناد القيمة صفر له Sumسيحمل متغير أخر ) Explicit optionأو اذا جعلت خيار التصريح عن المتغيرات غير فعال (,لم يتم اإلعالن عنه

أي انه مرئي ضمن اإلجراء   level scope:-procedureان لديه مجال على مستوى اإلجراء  Sumالمتغيرويقال عن   Button1_Clickالذي في اإلجراء Sumر على المتغير يؤث
اإلجراءات ضمن ملف صغير هذا المتغير والذي تم التصريح  في بعض األحيان تحتاج إلى استخدام المتغير بحدود مجال محدد بحيث يكون متاح إلى جميع. ,وغير مرئي خارج هذا اإلجراء

ولكن هذا ,بشكل مبدأي تستطيع التصريح عن جميع المتغيرات خارج اإلجراء الذي يستخدمهم) module-level scope(عنه خارج أي إجراء يقال أن لديه مجال على مستوى الموديل
فالمتغيرات التي تحتاج إليها ,وتحتاج إلى أن تكون حذر بشكل آبير بان ال تغير القيمة للمتغير بدون سبب مقنع ,ول إلى أي متغير آل متغير في الملف سيستطيع الوص. ,سيقود إلى مشكلة 

المتغيرات ,) مستوى الكتلالمتغيرات على (نوع أخر للمجال وهو المجال على مستوى البلوك.يجب ان يتم التصريح عنها في اإلجراء )loop countersمثل حلقة العداد (فقط في إجراء
نقوم أوال ,لتنفيذ الحساب , دعنا نعدل مقطع الكود السابق  بحيث يحسب مجموع المربعات. . أو الحلقة هي محلية في البلوك وغير مرئية خارج البلوك ifالمقدمة في البلوك مثل عبارة 

في قوام الحلقة  sqrValueنستطيع أن نعرف المتغير لذلك ,ي متغير والذي لن يتم استخدامه خارج الحلقة مربع آل قيمة يتم تخزينه ف,بحساب مربع  آل قيمة ومن ثم نجمع المربعات
   :ونجعله محلي لهذه الحلقة المحددة آما هو الحال في القائمة التالية

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)  Handles Button1.Click 
        Dim i, Sum As Integer 
        For i = 0 To 100 Step 2 
            Dim sqrValue As Integer 
            sqrValue = i * i 
            Sum = Sum + sqrValue 
        Next 
        MsgBox("The sum of the squares is " & Sum) 
    End Sub 
End Class 

  سيرمي الفيجوال بيسك استثناء  Nextأو بعد العبارة  Forاذا حاولت استخدامه قبل عبارة  For. . .Next loop خارج بلوك حلقة مرئيغير  sqrValueالمتغير 
أخيرا في بعض الحاالت فان .في الحلقة   Dimبارة وحتى لو آان يوجد ع. وى البلوك ال يتم التمهيد لها في آل دورانبين الدوران المتغيرات على مستيحفظ قيمته sqrValueالمتغير

 global scope والمتغيرات العامة لديها مجال عام Publicفي هذه الحالة فان المتغير يجب أن يتم اإلعالن عنه آمتغير عام ,التطبيق الكلي يجب أن يتمكن من الوصول إلى  متغير معين
اذا آان لديك عدة ,وأآثر من ذاك ال تستطيع اإلعالن عن متغير عام ضمن اإلجراء Dimمكان العبارة  Public غير عام استخدم العبارةلإلعالن عن مت,فهي مرئية من أي جزء في التطبيق

  Public modifier الوصول حددنماذج في تطبيقك وتريد من الكود في أحد النماذج ان يرى متغير محدد في نموذج أخر استخدم م
المتغيرات التي )متاح لجميع اإلجراءات في ألي موديل في المشروع,أخرىبعبارة (لمشاريع أخرى أيضا إنما,جعل المتغير متاح ليس فقط من آامل المشروع ت Publicالكلمة المحجوزة 
لذلك لماذا  Friend ح عنها آـــــصديقسيتم التصري) reference(ولكن ال تصبح متاحة للمشاريع األخرى والتي تستعمل هذا المشروع آمرجع,على آامل مشروعك تريد استخدامها

بشكل عام ,لكل متغير آلما انخرطت في مشاريع ضخمة يتم استخدامه  أننوع من المجال يجب  وأيللمجال  أفضل؟ سوف تعمل على تطوير فهم ,المجاالت أنواعالعديد من  إلىنحتاج 
في آل إجراء وتكون واثق من ,تستطيع استخدام نفس االسم لتخزين قيمة مؤقتة,عن جميع المتغيرات ضمن اإلجراءات اذا تم التصريح,عليك المحاولة لتحديد مجال متغيراتك قدر المستطاع,

  ,حتى ولو استخدمت االسم نفسه,أن متغيرا ت إجراء واحد لن تتداخل مع  اإلجراءات األخرى
 A Variable’s Lifetimeعمر المتغير  



تكون موجودة بعمر التطبيق Public المتغيرات المصرح عنها آــــــــ,هذه المتغيرات بقيمتها retainوالذي هو الفترة التي تحتفظ  lifetime عمرالنوع والمجال للمتغيرات  إلىباإلضافة 
 و الذاآرة المقسومة cease to existن الوجود المتغير المحلي يتوقع ع,عندما ينتهي اإلجراء,حياتها محددة باإلجراء Privateأو  Dimالمتغيرات المحلية التي ضمن اإلجراءات بعبارة ,

allocated memory  اذا ما استدعى ,القيم لها من جديد إسنادويتم  إنشاءها إعادةفي هذه الحالة المتغيرات المحلية يتم .,أخرىنفس اإلجراء يمكن استدعاءه مرة ,بالطبع ,تعود إلى النظام
تستطيع أيضا أن تجبر المتغيرات المحلية على أن تحفظ قيمتها بين استدعاءات اإلجراء  .,دعو مشغل الم اإلجراءبينما يكون  حفظها فان متغيراته المحلية يتم,أخر إجراء ,إجراء 

between procedure calls  باستخدام الكلمة المحجوزةStatic  هي ,ة بواسطة التطبيقواحدة من المهمات المنجز,قيمة عددية في أي وقت إدخالمستخدم تطبيقك يستطيع  أنافترض
  RunningAvg ()بواسطة الوظيفة,يعمل  totalقيمة جديدة ويقسمها على العداد تستطيع حفظ الكلي  بإضافةجميع القيم في آل مرة يقوم المستخدم  إضافةبدل ,حساب معدل القيم العددية

  :آما في الكود التالي
Function RunningAvg(ByVal newValue As Double) As Double 
        CurrentTotal = CurrentTotal + newValue 
        TotalItems = TotalItems + 1 
        RunningAvg = CurrentTotal / TotalItems 
End Function 

بشكل اختياري تستطيع التصريح عنهم في الوظيفة ,خارج الوظيفة لذلك فان قيمها ستيتم حفظها بين االستدعاءات  TotalItemsو CurrentTotalعليك التصريح عن المتغيرات 
  : آما في الكود التالي  Static keywordباستخدام الكلمة المحجوزة 

Function RunningAvg(ByVal newValue As Double) As Double 
        Static CurrentTotal As Double 
        Static TotalItems As Integer 
        CurrentTotal = CurrentTotal + newValue 
        TotalItems = TotalItems + 1 
        RunningAvg = CurrentTotal / TotalItems 
End Function 

 والتي تزود بها الوظيفة  average ط آل ما تحتاج إليه هو تشغيل وظيفة المتوس,الفائدة من استخدام المتغيرات المحلية هو أنها تساعدك على تقليل عدد المتغيرات الكلي في التطبيق
() RunningAvg   المتغيرات المصرح عنها في الموديل,وهكذا ال تخاطر بتغير قيمة المتغيرات من ضمن إجراءات أخرى ,باقي التطبيق  إلىبدون جعل متغيراتها مرئيةmodule  

اذا تم تحميل الفورم مرة أخرى يتم التمهيد لمتغيراتها .لفورم وتتوقف عن الوجود عندما ال يتم تحميل الفورمعندما يتم تحميل ا procedure take effectتأثيرها  تأخذ إجراءخارج أي 
  .,األولىتم تحميلها للمرة  أنهاآما لو 

  . والمتغيرات الكائنة إلى الشيء,blank string إلى نص فارغ  التغيرات العددية يمهد لها إلى صفر والمتغيرات النصية يمهد لها,تبعا لنوعهايتم التمهيد للمتغيرات عندما يتم التصريح عنها 
  Constantsالثوابت 

 pi فان قيمة الـ,مثال اذا آان البرنامج يقوم بعمل حسابات رياضية,تظهر عدة مرات في آودك أنهذه المتغيرات هي ثوابت والتي يمكن ,بعض المتغيرات ال تغير القيمة خال تنفيذ البرنامج 
العبارة , وتستخدم اسمه في آودك , )piπ(وتسميه constant تعرف متغير آثابت أنتستطيع ,مرة بقد مرة  3.14159فبدال من آتابة القيمة ,تظهر عدة مرات أنيمكن  (. . .3.14159)

  التالية أسهل في الفهم
circumference = 2 * pi * radius 

  :من العبارة التالية
circumference = 2 * 3.14159 * radius 

  :لسببين,آمتغير ولكن الثابت هو المفضل  piتعلن عن  أنيمكنك 
المخصصة في تصريح  تكون واثق من القيمة أنلذا عليك ,تستطيع تغير قيمته في العبارات الالحقةال ,يتم التصريح عن الثابت  أنبعد . لالمان في المستقبل :الثوابت ال تغير القيمة  -1

  .امل البرنامجالثابت ستأخذ تأثيرها في آ
وبالتالي يتم تنفيذ البرنامج بشكل ,الثوابت بقيمها أسماء  المترجميستبدل .,عندما يتم تشغيل البرنامج فان قيم الثوابت ال يتم البحث عنها.المتغيرات يتم معالجتها بشكل أسرع من المتغيرات  -2

  .أسرع 
  

 أن أيضاويجب عليك ,باإلضافة إلى التزويد باسم الثابت Constالمحجوزة  ما عدا انك تستخدم الكلمة,لتصريح عن المتغيراتالتي تصرح بها عن الثوابت مشابهة تماما لطريقة ا ةالطريق
  :آما يلي .تقدم القيمة 

Const constantname As type = value 
ولذلك آل إجراء يمكن أن ).module as Publicرح عنه عادة في الموديل آعام يص. مثال  piفالثابت Public و Privateللثوابت أيضا مجال وتستطيع استخدام الكلمات المحجوزة 

  .يصل إليه 
Public Const pi As Double = 3.14159265358979 

ال تستطيع استخدام الوظائف في لى فكرة، ع ,ومعامالتثابت نصي أو , أو تعبير بسيط مكون من قيمة عددية,قيمة الثابت هي قيمة حرفية. متبوعا بنفس القاعدة السم المتغيرات,اسم الثابت 
   Pi = Math.Log(Math.Pi) Const:غير مقبولتعريف التالي فال التصريح عن الثوابت

يمكن للثوابت ان . )Math.PI (لرياضيات بدال عن ذلكل Math classلفئة ا اتأحد مكون pi الــاستخدم , تخزينها في ثابت إلىالقيمة الخاصة التي استخدمتها في هذا المثال ال تحتاج ,
  :مثل التالي,تكون نصوص

Const ExpDate = #31/12/1997# 
Const ValidKey = "A567dfe" 

 Arraysالمصفوفات  
تثبت  أنالمصفوفات تستطيع  ,أو نص مفرد,تاريخ واحد,مثل عدد مفرد , آينونات المتغيرات المستقلة تستطيع أنبينما ,المصفوفة هي ترآيب قياسي لتخزين البيانات في أي لغة برمجة 

رقم الخانة  من خالل فهرس إليهاويمكن الوصول  آما تفعل مع المتغيرات وقيم يتم تخزينها فيها.للمصفوفة اسم . )وهكذا,سلسلة تواريخ,مجموعة اعداد(مجموعات من البيانات في نفس النوع
index, مثال تستطيع استخدام المتغير لتخزينSalary راتب شخص:  

Salary = 34000 
عنصر  16أو التصريح عن مصفوفة ذات  Salary16وهكذا حتى  Salary2 و Salary1 متغير 16تصرح عن  أن إماتستطيع  مستخدم؟ 16ماذا اذا آنت ترغب في تخزين رواتب 

آل قيمة مختلفة هي عنصر من .ذي يتبع اسم المصفوفة ضمن األقواسوال) قيمة عددية صحيحة(وآل قيمة يتم تعريفها بواسطة فهرس. لها اسم وقيم متعددة:المصفوفة مشابهة للمتغير.
يثبت راتب الموظف الثاني Salaries(1)العنصر ,يثبت راتب الموظف األول  Salaries(0)العنصر ,مستخدم  16لـ تثبت الرواتب الرواتب Salariesاذا آانت مصفوفة .المصفوفة

  Salaries(15)وهكذا حتى العنصر ,
 Declaring Arraysمصفوفات التصريح عن ال

للمصفوفة ضمن  ةاألخير) الخانة(متبوعة باسم المصفوفة وفهرس العنصر)  Public أو عام( Dimالمصفوفات يجب أن يتم اإلعالن عنها بالعبارة , بشكل غير مشابه للمتغيرات البسيطة 
 فـــ.ونوع بياناتها أعداد صحيحة, )راتب( Salaryاسمها )  15إلى  0(من) خانة(عنصر 16 هذه مصفوفة تحوي على Integer AsSalary(15)  Dim :أقواس خذ المثال التالي

Salary(0) و,هو راتب الموظف األول Salary(1)  ولكن حتى هذه البيانات يمكن ,ما العنصر الذي يطابق آل راتب:تتذآر  أنآل ما عليك فعله هو . وهكذا ,راتب الموظف الثاني
  .)خانة(عنصر 16من  أخرىعن مصفوفة  اإلعالنعليك ,لفعل هذا ,وفة أخرىمعالجتها بواسطة مصف

Dim Names(15) As String 
  

  :ومن ثم اسند القيم لكال المصفوفتين 
Dim Names(15) As String 
Dim salary(15) As Integer 
        Names(0) = "Joe Doe" 
        Salary(0) = 34000 
        Names(1) = "Beth York" 
        Salary(1) = 62000 



            ... 
        Names(15) = "Peter Smack" 
        Salary(15) = 10300 

ً                                                                         هذا الترآيب أآثر إحكام وراحة  من الستحواذ على آود بمنتهى الصعوبة يحفظ أسماء ورواتب الموظفين في متغيرات وبالطبع ,اتجميع عناصر المصفوفة لها نفس النوع من البيان.                            
المصفوفات غير محددة بأنواع البيانات . )وهكذا,اعداد,نصوص, آائنات (فان العناصر المستقلة تستطيع أن تحوي أنواع مختلفة من البيانات, يكون نوع البيانات هو آائن  ماعند,آذلك

معامالت نسبية آـنات فالمصفوفة التالية تحفظ األلوان التي تستطيع استخدامها فيما بعد في الكود يمكن اإلعالن عن مصفوفات تستطيع أن تحفظ أي نوع من البيانات بما فيها الكائ,األساسية
  :والتي ترسم األشكال) داالت متنوعة(لوظائف 

Dim colors(2) As Color 
        colors(0) = Color.BurlyWood 
        colors(1) = Color.AliceBlue 
        colors(2) = Color.Sienna 

و من هذا النوع ة التقنية األفضل لتخزين األسماء والرواتب هو إنشاء ترآيب ومن اإلعالن عن مصفوف.,فئة اللون تمثل األلوان ومن الخاصيات التي تقدمها هي أسماء األلوان التي تميزها
  :آما في الترآيب التالي الذي يثبت األسماء والرواتب.

Structure Employee 
        Dim Name As String 
        Dim Salary As Decimal 
End Structure 

  :وخارج أي إجراء ومن ثم صرح عن المصفوفة في إجراء آما يلي,ادخل التصريح السابق في ملف آود الفورم
Dim Emps(15) As Employee 

  
  : التاليةوتستطيع أن تسند القيم لها باستخدام عبارة مثل ,آل عنصر في المصفوفة يقدم حقالن 

Emps(2).Name = "Beth York" 
Emps(2).Salary = 62000 

فالكود أآثر إحكاما وال تحتاج إلى حفظ العديد من ,إيجادها تحت نفس الفهرسالفائدة من استخدام مصفوفة الترآيب بدال من المصفوفات المتعددة في ان المعلومات المرتبطة ستيتم دائما 
  .المصفوفات

 Initializing Arraysللمصفوفات )ة اوليةاسناد قيم(التمهيد
  

عند  array initializerممهد المصفوفة (التالي constructorبالمشيد ,تستطيع ايضا التمهيد للمصفوفات .مآما تستطيع ان تمهد للمتغيرات في نفس الخط الذي تصرح فيه عنه
  ):استدعائها

Dim arrayname() As type = {entry0, entry1, ... entryN} 
  :يعمل على التمهيد لمصفوفة نصيةاليك مثال الذي 

Dim Names() As String = {”Joe Doe”, ”Peter Smack”} 
  :هذه العبارة مكافئة للعبارة التالية والتي تصرح عن مصفوفة ذات عنصرين ومن ثم تضع قيم فيهم 

Dim Names(1) As String 
Names(0) = "Joe Doe" 

        Names(1) = "Peter Smack  
إذا ,وال تستطيع اضافة عناصر جديدة للمصفوفة بدون إعادة تحجيمها,التي تتبع التصريح عن المصفوفة تحدد أبعاد المصفوفة  curly bracketsالعناصر في األقواس المجعدة  عدد

مهما يكن تستطيع ان تغير القيمة في العناصر .في هذا الفصل , حها فيما بعدسيتم شر ReDimعليك استخدام العبارة ,احتجت الى اعادة تحجيم المصفوفة في آودك بشكل ديناميكي 
  .آما تعمل مع أي مصفوفة أخرىو at willآما تريد  الموجودة 

 Array Limitsحدود المصفوفة  
 upper(للمصفوفة وهو الحد األعلى )حجم المصفوفة (السعة الكلية أقل بواحد من Dimوالعدد الذي يظهر بين األقواس في عبارة , )index 0(العنصر األول للمصفوفة لديه الفهرس صفر

bound ) (أو النهاية العليا limitupper  (العنصر األخير للمصفوفة هو الحد األعلى لها وفهرس, للمصفوفة)upper bound(ويعطى بالطريقة GetUpperBound   والتي تقبل
المعامل النسبي الذي يجب بالتالي و )one-dimensional (ذات بعد مفردحتى األن هي مصفوفات  رأيناهاوالمصفوفات التي ,هذا البعدآمعامل نسبي بعد المصفوفة وتعود بالحد األعلى ل

والتي  )GetLengthإقرا الطول  (يعطى بالطريقة)طول المصفوفة ( عدد عناصر المصفوفة الكلي., 0هو القيمة صفر ) GetUpperBound  اقرأ الحد األعلى(ان يمرر الى الطريقة
  ) عنصر 20حجم المصفوفة هو (المصفوفة  تهاسعو 19الحد األعلى للمصفوفة التالية هو , البعد آمعامل نسبيتقبل ايضا 

Dim Names(19) As Integer 
  : خط العريض في نافذة المخرجاتفاذا ما نفذت العبارات التالية ستظهر لك النتائج التي بالNames(19) والعنصر األخير هو ,Names(0)العنصر األول هو 

Debug.WriteLine(Names.GetLowerBound(0)) 0   النتيجةستكون     
Debug.WriteLine(Names.GetUpperBound(0))  19   النتيجة ستكون 

  إستخدم العبارات التالية Namesلتسند قيمة ألول وأخر عنصر من المصفوفة 
Names(0) = "First entry" 
Names(19) = "Last entry" 

  :عناصر المصفوفة  استخدم حلقة مثل التاليعلى ان دورتعمل  اذا اردت ان 
  

Dim i As Integer, myArray(19) As Integer 
        For i = 0 To myArray.GetUpperBound(0) 
            myArray(i) = i * 1000 
        Next 

  :بالتعبير التاليالعدد الحقيقي للعناصر في أي مصفوفة يعطى 
myArray.GetUpperBound(0) + 1 

في نافذة  myArrayفالعبارة التالية تطبع عدد  العناصر التي في المصفوفة )احصاء العناصر(الستخالص عدد العناصر  Lengthتستطيع ايضا استخدام خاصية طول المصفوفة 
  ) immediate windowباشرة صد النافذة المقعندما اقول نافذة المخرجات ا: مالحظة(المخرجات

Debug.WriteLine(myArray.Length) 
تستطيع جعل المصفوفة أآبر .وعدد العناصر وفهرس للعنصر االخير في المصفوفة ؟اذا آان االمر آذلك  zero-indexing schemeمكيدة الفهرس صفر ما تزال مشوش بشان  هل 

فللحصول على ,هذا العنصرتستطيع تجاهل بالتالي و Array(0) فال تخزن قيمة في العنصر,لن تستخدم العنصر صفر في آودك فقط آم واثق من انك,نوعا ما وتتجاهل العنصر االول 
  .ومن ثم تجاهل العنصر االول  type AsMyArray(20)  Dim: عنصرآما يلي 21اعلن عن مصفوفة ذات ,عنصر  20عشرين 

 rraysMultidimensional Aالمصفوفات المتعددة االبعاد  
خزن قائمة من المدن مع متوسط تولكن آيف س)درجات الحرارة,آـاالسماء (المصفوفات ذات البعد الواحد آـالتي عرضناها حتى االن جيدة لتخزين  سالسل بيانات طويلة و ذات بعد واحد 

؟ مثل ) data with more than two dimensions(؟ أو البيانات مع أآثر من بعدين)الفائدة(أو السنوات و الربح,في لعبة درجة حرارتها في مصفوفة ؟ أو األسماء والنقاط المكسوبة
ً تستطيع ان تخزن نفس البيانات بشكل اآثر مالئم . ,سوف تخزن سالسل من البيانات المتعددة األبعاد) المتبقية في المخازن(المنتجات واالسعار والوحدات المخزنة ة في  مصفوفة متعددة                                          

يبين لك اثنين من المصفوفات )5،2(الشكل,)التي ستخزنها في هذه المصفوفة المتنوعةأي بكالم اخر عدد ابعاد المصفوفة تحددها الحاجة لهده االبعاد اوالبيانات (تحتاجاألبعاد بقدر ما 
ودرجة حرارتها ستكون  ,City(2)لثالثة سيكون واسم المدينة ا, واحدة منهم مع اسماء المدن واألخرى مع درجات الحرارة one-dimensional arrays األحادية البعد

Temperature(2). . المصفوفات ذات البعدينA two-dimensional array والثاني سيعرف ) ترتيب المدن في المصفوفة(الصفوف) يحدد(االول يعرف,سيكون لديها فهرسين
  :التالية الفهارساستخدم  مدينة الثالثة في المصفوفة ثنائية البعددرجة حرارة ال لتتمكن من الوصول الى اسم ,)درجة حرارة المدينة ( األعمدة



    Temperatures(2, 0):سم المدينة الثالثةا                     
   Temperatures(2, 1) :متوسط درجة حرارة  المدينة الثالثة

  
  ))1،7(درجات الحرارة(على اليمين وهي(المكافئة لهما )ذات بعدين(البعدةثنائي مصفوفةالو )على اليسار( آل منهما أحادية البعد-مصفوفتانيبين )5،2(الشكل

آل مربع  .اللعب  وتريد ان تضبط موقع قطع معينة على لوحة .ما افترض انك تكتب لعبة,الفائدة من استخدام المصفوفات المتعددة األبعاد هو أنها وبشكل مبدئي اسهل في االدارة والترتيب
الترآيب الواضح لضبط مربعات اللوحة هو مصفوفة ثنائية .horizontal and vertical coordinates وهما االحداثيات االفقية والعمودية:بواسطة عددين  وحة يتم تعينهلعلى ال
  .,ةوالفهرس الثاني مطابق لعدد األعمد,والتي فيها الفهرس االول مطابق لعدد الصفوف two-dimensional array )مصفوفة ذات بعدين(البعد

  .فاللوحة مرآبة من عشرة صفوف وعشرة أعمدة آماهو واضح في المصفوفة   Integer AsBoard(9, 9)  Dim     :آما يلي هكذا مصفوفة  يمكن التصريح عن
آان ()البدائي(يللعنصر الذي يوافق الموقع األول 0قيمة تستطيع اسناد ال,عندما يتم تحريك احد القطع من مربع في الصف االول والعمود االول الى المربع في الصف الثالث والعمود الخامس

  )بواسطة قلم أحمر 0توشر هذا المربع برسم دائرة وبداخلها رقم 
Board(0, 0) = 0 

  ))رقم واحد وذلك بواسطة قلم أحمربرسم دائرة وبداخلها الآأن تؤشر هذا المربع  (الى المربع الذي تم تحريك القطعة اليه ليدل على الموقع الجديد من اللوحة 1وتسند القيمة 
Board(2, 4) = 1 

فالمكان الذي توجد فيه القطعة تسند له القيمة واحد والمكان الذي تغادره (العبارة التالية استخدام عليك top-left squareالقطعة على المربع اليساري العلوي  آانت لتستكشف فيما اذا
  :))ير موجودة فيه القطقةأو المكان الغ(القطعة تسند له القيمة صفر

If Board(0, 0) = 1 Then 
  { piece found} 
        Else 
  { empty square} 
End If 

أي  عنصر 10عنصرفي آل بعد  1000فيها ()القالب(  Matrixهذه المالحظة يمكن تطبيقها على باقي المصفوفات التي لها أآثر من بعدين فالعبارة التاليه تحمل مصفوفة ثالثية البعاد
)10×10×10 ((  

Dim Matrix(9, 9, 9) 
  )6،2(آما يظهر في الشكل overlaid two-dimensionalمصفوفات ثنائية البعد   صفائحالبعد آـمكعب مرآب من  three-dimensionalيمكن ان تتخيل المصفوفة ثالثية 

  
  

  )موضحة مع الفهارس(وثالثية البعد -وثنائية البعد-بعدالمصفوفات أحاديةال)من اليسار الى اليمين(رسم تخطيطي يبين )6،2(الشكل
  

فقط عليك ادخال فواصل آافية في االقواس التي تبع اسم المصفوفة لتدل على رتبة ,آما فعلت تماما مع المصفوفة احادية البعد,يمكن التمهيد للمصفوفة المتعددة االبعاد بعبارة واحدة 
  :فة ذات بعدين ومن ثم تطبع زرج من عناصرهامصفوفالعبارات التالية تمهد ل,المصفوفة

  
Dim a(,) As Integer = {{10, 20, 30}, {11, 21, 31}, {12, 22, 32}} 
        Console.WriteLine(a(0, 1)) ' 20 تطبع سوف 
        Console.WriteLine(a(2, 2)) ' 32 تطبع سوف 



  :عند نهاية آل سطر متواصل آما يلي)الشحطة المنخفضة(فقط ادخل رمز تقسيم االسطر .طر لتجعل الكود أآثر قابلية للقراءةلمصفوفة في عدة اساأبعاد ستعمل على تقسيم أسطر اسناد 
Dim a(,) As Integer = {{10, 20, 30}, _ 
                       {11, 21, 31}, _ 
                       {12, 22, 32}} 

  

  
  مع فهارس الخانات aفة رسم توضيحي للمصفو)7،2(الشكل

  
  :لنقول انك اعلنت عن مصفوفة لتخزين اسماء ورواتب المستخدمين باستخدام العبارة التالية,()Rankتستطيع استكشاف عدد االبعاد بواسطة الخاصية ,إذا آان للمصفوفة اآثر من بعد 

Dim Employees(1,99) As Employee 
  

  خدم العبارة التالية است Employeesلتعرف عدد أبعاد المصفوفة 
Employees.Rank()  

ً عليك اوال  ,ولكن آي اليظهر خطأ   : الكود آامالواليك  تعريف ترآيب         
  

Public Class Form1 
 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _              System.EventArgs) Handles Button1.Click 
          Dim Employees(1, 99) As Employee 
          Debug.WriteLine(Employees.Rank.ToString()) 
         End Sub 
    Structure employee 
        Dim name As String 
        Dim salary As Single 
    End Structure 
End Class 

اليجاد عدد ولكن  )100×2مثال (ستحصل على العدد الكلي للعناصر في المصفوفة اف عدد عناصر المصفوفة المتعددة االبعاد كشتالس Length propertyعندم تستخدم خاصية الطول 
 من اتعاد آل بعد التعبير التالي سيعود بعدد  العناصر في. ,ومرر لها آمعامل نسبي البعد الذي تريد ايجاد عدد عناصره GetLength methodاستخدم الطريقة ,العناصر في بعد معين 

  :المصفوفة
Debug.WriteLine(Employees.GetLength(0))    2: االولللبعد  النتيجة ستكون في النافذة المباشرة  
 
Debug.WriteLine(Employees.GetLength(1))  100: للبعد الثاني النتيجة ستكون في النافذة المباشرة  

أرقام لنقول انك اعلنت عن مصفوفة بالعبارة التالية، لتخزين ,لصفر وفهرس العنصر األخير هو طول المصفوفة مطروحا منه واحدالن فهرس العنصر االول وآما تعلمت مسبقا هو ا
  :لكل العب )وآل قميص عليه رقم آل العب لديه خمس قمصان(قيمويويجد خمس ,  العب 15عبين من اجل الال

Dim Statistics(14, 4) As Integer  
  :ة ستعود بالقيم التالية المعلمة بالخط العريض في نافذة المخرجاتالعبارات التالي

  
Debug.WriteLine(Statistics.Rank) 
2:      ' dimensions in array(ابعاد المصفوفة) 
Debug.WriteLine(Statistics.Length) 
75:     ' total elements in array )العدد الكلي لعناصر المصفوفة(  
Debug.WriteLine(Statistics.GetLength(0)) 
15:     ' elements in first dimension )عدد العناصر في البعد االول(  
Debug.WriteLine(Statistics.GetLength(1)) 
5:      ' elements in second dimension ) عدد العناصر في البعد الثاني(   
Debug.WriteLine(Statistics.GetUpperBound(0)) 
14:     ' last index in the first dimension )الفهرس االخير في البعد االول(  
Debug.WriteLine(Statistics.GetUpperBound(1)) 
4:      ' last index in the second dimension )الفهرس االخير في البعد الثاني(   

  
اآثر مرونة ) آما رايت عندما عرفنا مصفوفة من ترآيب(تراآيب محددة  والكائناتلمصفوفات  و مجمعاتالن  obsolete  قد بطل استخدامها) أآثر من بعدين(المصفوفات المتعددة االبعاد

  )بعد واحد أو  سواء آانت ذات بعدين (وراحة
 Dynamic Arraysالمصفوفات الديناميكية 

وهذا يعني وعلى االغلب ان قسم من ( عدد البيانات االعظمي المتوقع آبيرة بشكل آافي لحفظ  فبدال من جعل المصفوفة ,تعلم آم من العناصر ستضع في المصفوفة ال في بعض االحيان 
يمكن القول انك تحتاج ., يتغير خالل منهج البرنامجوحجم المصفوفة الديناميكية يمكن ان , dynamic array ) مرنة(تستطيع التصريح عن مصفوفة ديناميكية, )المصفوفة سيبقى فارغا

  . نتائجهايكون قد عمل التطبيق على معالجتها وعرض  ومن ثم,عد ان يقوم المستخدم بادخال باقة البيانات التي يريد لمصفوفة ب
  .تي آانت تشغلها  الى النظامتطرح البيانات وتعود بالمصادر التستطيع ان  ؟ باستخدام لمصفوفات الديناميكية,نحفظ آل البيانات في الذاآرة عندما ال يكون هناك حاجة ال ستخدامها فلماذا اذا 

   :بقوسين فارغيين وبدون ان تكتب طول المصفوفةولكن )Private أو Publicعام أو ( Dimصرح عنها وآالعادة بالعبارة ,النشاء مصفوفة دينامكية 
Dim DynArray() As Integer 

في المثال .,وهذه المرة ستكون بالحجم الحقيقي,العادة تحديد ابعاد المصفوفة ReDimاستخدم العبارة ,المصفوفة يفيما بعد في البرنامج وعندما تعلم آم عدد العناصر  التي تريد ان تخزنها ف
  .....),5,10(ويمكن ان تكون عدد صحيح ما  هي القيمة التي قام بادخالها المستخدم  UserCount: التالي

ReDim DynArray(UserCount) 
. ,وتجبر التطبيق على تنفيذ فعل ما وقت التنفيذ executableهي عبارة تنفيذية  ReDimالعبارة ,Dim بشكل مختلف عن العبارة. اجراء مايمكن ان تظهر فقط في  ReDimالعبارة 

  .ويمكن ان تظهر خارج نطاق االجراءات,ليست تنفيذية  Dimعبارات 
  :آما يلي  خارج أي اجراء Dimبعبارة  مصفوفة ديناميكية صرح عن, متعددةابعاد د تحديد ابعادها الى يمكن ايضا للمصفوفة الديناميكية ان يعاال و



Dim Matrix() As Double 
  :هي عبارة خاطئة مصفوفة ذات ثالثة ابعاد عن في اجراء ما للتصريح ReDimاستخدم العبارة  فان ومن ثم

ReDim Matrix(9, 9, 9)(الحظ رسالة الخطأ التي يعرضها المترجم عندما تحرك المؤشر على هذه العبارة) 
أي يجب عليك ان     Double AsMatrix(,,)  Dim :ال تسطيع تغير ابعاد المصفوفة آما يلي ReDimالستخدام العبارة السابقة صرح عن مصفوفة ديناميكية ذات ثالثة ابعاد فعبارة 
    )بعدعددحدود آل (تعلم عدد ابعاد المصفوفة الديناميكية ولو آنت ال تعلم سعة أو طول آل بعد

الالحقة تستطيع تغير حدود ReDim وأآثر من ذلك عبارات .ReDimغير موجود في عبارة  Asولذلك فان الشرط .المصفوفة بيانات ال تستطيع تغير نوع ReDimالحظ ان العبارة 
 .فيما بعد في آودك Matrix(99, 99) ReDimتستخدم العبارة التالية مثال ال تستطيع  ان. )مهمايكن ال يمكن تغيير عدد ابعاد المصفوفة(ابعادهاولكن ليس عدد  Matrixالمصفوفة

 The Preserve Keywordالكلمة المحجوزة حفظ أو حماية 
فيعيد اسناد العناصر ( عنها اآلنالعالن تم او الفيجوال بيسك يعيد وضع قيم العناصر آما لو ان المصفوفة . فان جميع القيم المخزنة حاليا فيها يتم فقدانها, ReDim آل مرة تنفذ فيها عبارة

 )حماية أو حفظ(مع الكلمة المحجوزة ReDimتغير حجم المصفوفة بدون فقدان بياناتها باستخدام العبارةان ,ولكن تستطيع ومهما يكن ) العددية الى الصفر والعناصر النصية الى نص فارغ
Preserve  التي تتميز بها العبارةReDim  والتي تجبر العبارة eDimR  تستطيع ان تزيد حجم : مثال. مسبقا في المصفوفة طرح البيانات الموجودةعلى اعادة تحجيم المصفوفة بدون
  :عنصر واحد  بدون ان تفقد القيم الموجودة في العناصر آما يلي) وليس عدد ابعادها(المصفوفة

ReDim Preserve DynamicArray(DynArray.GetUpperBound(0) + 1) 
  

لن تتغير  11الى  0الفهارس من  ذاتقيم العناصر بينما . DynamicArray(12(وهو العنصر:العبارة السابقة ستضيف عنصرالى المصفوفةفان  ,عنصر 12المصفوفة تحفظ  فاذا آانت
  .   ً ابدا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث 
  
  

  Fundamentals Programming       البرمجة أساسيات



  
وهي مفهومة برمجيا اآثر من أي ) ) block(بلوك( آخرضمن أي مقطع برمجي  ما أو ضمن جمل الشرط أو إجراءالتسمية على مقطع من العبارات المحتواة ضمن  سأطلق:مالحظة
  )مقطع برمجي ال يتجزأ(وهي بطبيعة الحال بلوك برمجي  أخرمرادف 
   برمجيا األقربوارى انه المصطلح ) argument(ي علىالتسمية معامل نسب أطلقتآما اني 

  :بعد ان تتم هذا الفصل ستتكون قادر على ما فعل التالي
  آتابة التعابير الشرطية -1

  .لتقسم البرنامج الى مجموعة من الجمل البرمجية باالعتماد على شروط متنوعة  If...Thenاستخدام جمل  - 2
  .الستقبال مدخالت المستخدم بتنسيق خاص MaskedTextBox)  مشفرال(استخدام اداة صندوق النص المقنع-3
  .استخدام جمل اختيار الحالة الختيار خيار من عدة خيارات في آود البرنامج -4
  .العادة تسمية المشروع من ضمن البرنامج Name propertyاستخدام خاصية االسم  -5
  . MouseHover event handler ت الفارة ادارة وترتيب حوادث الفارة وآتابة معالج حدث تنقال -6

                      ّ                             وسوف تتعلم ايضا آيف تقي م واحدة او أآثر من الخاصيات ,في هذا الفصل ستتعلم آيف تقوم بعمل  تفرع شرطي الى منطقة ما في برنامجك باالعتماد على الدخل المستقبل من قبل المستخدم 
من الكود ) مقاطع موحدة(باختصار ستزيد من مفراداتك البرمجية بإنشاء بلوآات.دة او أآثر من جمل البرنامج باالعتماد على النتيجة ومن ثم  تنفذ واح.او المتغيرات باستخدام تعابير الشرط

  ))من خالل الكود(سياقه بشكل داخلي(او مساره,والتي تسيطر على آيفية تنفيذ برنامجك  decision structuresتسمى تراآيب القرار
) موحدة(فالكود الذي تكتبه ليس إدراج لقائمة متراصة,حول البرمجة في البيسك هو ان التطبيق مرآب من مقاطع صغيرة محصورة اآلنيجب ان تكون قد تعلمته حتى الوحيد الذي  الشيء

monolithic listing  (مرآب من  مقاطع صغيرة والتي تدعى اإلجراءات  بل هوprocedures   رة على حدة واحد في آل م إجراءوانك تعمل علىat a time .  
بناء تطبيقاتك وسوف ) بلوآات(والتي هي قوام. functionsوالوظائف  subroutinesالفرعية  اإلجراءات: المدعومة بواسطة البيسك هي موضوع بحثنا في هذا الفصل اإلجراءاتنوعي 

  :آيف تعمل ما يلي في هذا الفصل سوف تتعلم األخرىمن بين المواضيع . بالتفصيل اإلجراءاتنناقش هذه 
  control statements         -Use Visual Basic’s flowاستخدام عبارات التحكم بالسياق للفيجوال بيسك    
                                                Write subroutines and functionsآتابة اإلجراءات الفرعية والوظائف 
  Pass arguments to subroutines and functionsالفرعية والوظائف راءاتلإلجتمرير المعامالت النسبية  

  Driven Programming-Eventالبرمجة المقادة باألحداث 
َ لقد ع  َ رض      , dialog boxes وصناديق الحوار,toolbars أشرطة االدوات,menusالقوائم ,Toolboxت البرامج التي آتبتها حتى اآلن في هذا الكتاب أدوات صندوق النص  

ولكن تضع البرامج المستخدم تحت المسؤولية،عندما تنتظر بصبر ,عناصر التي تظهر على الشاشة بأي ترتيب يراه مناسباالوبهذه البرامج يستطيع المستخدم ان يعالج ,على الشاشة
تعرف  بالبرمجة المقادة )methodologyاألساليب  (هذه الطرائق في الدارات البرمجية,predictablyومن ثم تعالج المدخالت بشكل تنبؤي ,)اإلجابة(إدخاالت المستخدم 

, والتي تعرف آيف تستجيب عندما يتفاعل معها المستخدم,فأنت تعمل على بناء البرنامج بإنشاء مجموعة من الكائنات الذآية, event-driven programming باألحداث 
 event-drivenالتخطيط التالي يريك آيف يعمل البرنامج المقاد بالحدث ,ستخدام اإلجراء المصاحب لهذه الكائناتومن ثم يعمل البرنامج على معالجة مدخالت المستخدم  با

program في الفيجوال بيسك  

  
في ,ا تمضي فترة معينة على ساعة النظاماو عندم,مثال يمكن لبرنامجك ان يعلمك عندما يتم استقبال رسالة بريد الكتروني ,يمكن ان تأتي إدخاالت البرنامج من نظام الكمبيوتر نفسه

يستجيب الفيجوال بيسك باستدعاء اإلجراء المصاحب للكائن الذي يميز هذا , بغض النظر عن آيفية إطالق الحدث , هذه الحالة الكمبيوتر وليس المستخدم من يطلق هذه األحداث
  SelectedIndexChanged تغير الفهرس المختار,CheckedChanged تغير االختيار ,Clickالنقر على الفارة :ولقد تعاملت بشكل أولي مع األحداث ,الحدث

  يستجيب الفيجوال بيسك الى العديد من أنواع األحداث األخرى,مهما يكن 
  .,ت الحدثجوهر القيادة باألحداث في الفيجوال بيسك يعني ان معظم عمليات الحوسبة التي يتم عملها في برامجك  يتم انجازها بواسطة  إجراءا

  .وتعالج العديد من المهام األخرى, تعرض االخراجات,تحسب القيم الجديدة ,من الكود المخصص للحدث تعالج المدخالت ) بلوآات(هذه القطع 
ومن ثم ستستخدم ,ارات باالعتماد على النتائج وآيف تنفذ واحد او أآثر من العب.,والقيم,او الخصائص,المتغيرات) تضاهي (آيف تستخدم تراآيب القرار لتقارن ,ستتعلم في هذا الفصل 

بوجود تراآيب  فعالة جدا مثل تراآيب التحكم والتي .,فستستخدم الحلقات لتنفيذ مجموعة من الجمل مرة بعد األخرى حتى يتحقق الشرط او يصبح شرط ما صحيح ,الحلقات والمؤقتات
  .ه اإلجراءات اإلمكانية لالستجابة ألي  موقف مهما آانوالتي تمنح هذ,تساعدك على بناء إجراءات الحدث الخاصة بك 
  Events Supported by Visual Basic Objects :األحداث المدعومة بواسطة آائنات الفيجوال بيسك

ّ آل آائن ي الفيجوال بيسك لديه مجموعة مع  ا تختار اسم الكائن من قائمة اسم الكائن في أعلى وهذه األحداث يتم جدولتها عندم,رفة مسبقا من األحداث والتي يستطيع ان يستجيب لها                                     
آما يوضحه الشكل )األحداث تكون محددة  بشكل مرئي في الفيجوال استوديو بواسطة األيقونة التي تكون على شكل برغي مضيء(محرر الكود ومن ثم تختار سهم اسم الطريقة 

ال آائن صندوق القائمة مث,هذا اإلجراء المصاحب له فان الفيجوال بيسك سينفذ,ا ما حدث ذلك الحدث في البرنامجوإذ,تستطيع ان تكتب إجراء الحدث ألي من هذه األحداث,المرافق 
listbox  النقر ‘حدث  ومن ضمنها 60يدعم أآثر من Click,النقر المزدوج DoubleClick,سحب وإسقاط DragDrop  , سحب فوقDragOver ,الترآيز GotFocus ,

 مغادرة األداة,KeyUpالضغط بمفاتيح محدد مع الرفع ,KeyPress ضغط مفتاح من المفاتيح,KeyDownالمفاتيح من خالل مفاتيح مخصصة  النقر من خالل لوحة
LostFocus,تخصيص زر الفارة MouseDown, حرآة الفارة MouseMove, تخصيص زر الفارة مع مفتاح معين MouseUp, تنقالت الفارة 

MouseHover, تغير النص TextChanged,والتحقق Validated  من الممكن ان تحتاج آتابة آود الى اثنين او ثالثة , االحداث ال تحتاج لكتابة الكود لجميع هذهأمن المكن
في الفيجوال بيسك يعتبر آائنا وهذه هي آل شيء آما قلنا سابقا (عندما تقوم بإنشاء آائن ما,ولكن من الجيد ان تعلم ان لديك الكثير من الخيارات, منها وحتى أربعة فقط في تطبيقاتك

فالشكل التالي يوضح الكالم .على الفورم) فاألداة على واجهة المستخدم هي آائن له خصائصه وطرقه التي تميزه object- oriented programmingالبرمجة آائنيه التوجه 
  :ر الكودصندوق القائمة في محر)اداة(السابق فهو يظهر قائمة جزئية باألحداث لكائن



  
 Control Statements-Flow)   المسار(عبارات التحكم  بالسياق

هو قدرتها على اختبار  الشروط الخارجية أو  ألوامرامع وجود مجموعة صغيرة نسبيا من ) حالة(ما يجعل لغات البرمجة مرنة تماما وقادرة على التعامل مع تحديات البرمجة و آل موقف
، هذا ما تقوم به executed نفس الحسابات آل مرة يتم تنفيذها  carry outجري      ٌ التي ت  األوامرمن monolithic sets البرامج ليست مجموعات موحدة . ,لكالداخلية والتصرف تبعا لذ

في حالة الشروط الخارجية مثل النقر بالفارة أو بوجود جهاز  ,على البيانات المزودة بها باالعتمادسلوآها ) ضبط (بتبديلبالمقابل إنها تقوم , )وبشكل مفرط البرامج البسيطة(الحاسبة اآلالت
  .، حتى في الظروف غير العادية الناتجة عن البرنامج نفسه peripheralطرفي 

 آالتالبرنامج فان الكمبيوترات مجرد ) ارمس(بدون المقدرة على السيطرة على سياقو. على ماذا تقوم البرمجة من هذا الفصل هي  األولالعبارات التي تم مناقشتها في النصف ,في الواقع 
 المسار هذهفي هذا الفصل ستجد مناقشة آاملة لعبارات التحكم بالسياق أو .لتحول مسار التنفيذ في الفصول السابقة ifآيف تستخدم العبارة  رأيتلقد و, .حاسبة آبيرة يصعب تحريكها فقط

  Looping statements )الدوران(وعبارات التكرار Decision Statements) الحكم(الفصل عبارات:العبارات تم تجميعها في تصنيفين رئيسين وهما
  

  Decision Statements) القرار(جمل الفصل 
أو جمل  decisionم تزود الفيجوال بيسك بثالثة من جمل الحك).نتيجة االختبار(مسار مختلف لفعل ما باالعتماد على حصيلة واخذ, الختبار الشروط آليةتحتاج التطبيقات الى 

  :وهي  conditionalالشرط
• If. . .Then )عندئذ.........اذا( 
• If. . .Then. . .Else)وإال.....عندئذ.....اذا( 
• Select Case   )اختر حالة( 

 True-or-Falseبرنامج الكامل والذي يسال بسؤال التعبير الشرطي هو جزء من آود ال,واحد من أآثر االدوات فائدة في معالجة المعلومات في إجراء الحدث هو التعبير الشرطي 
المتغير الذي يحوي قيمة  Priceيتم تقيمه الى صح اذا آان سعر Price < 100التعبير الشرطي , مثال,او متغير او أي جزء أخر من آود البرنامج, بصح او خطأ فيما يخص خاصية ما

  :تستطيع  استخدام معامالت المضاهاة التالية في التعبير الشرطي.  100يحتوي على قيمة اآبر من او تساوي  Priceويتم تقيمه الى خطأ اذا آان السعر  100ما اقل من 

  
  "                                                                                                         ً الجدول التالي يريك بعض تعابير الشرط ونتائجها وسوف تعمل العديد من تعابير الشرط في هذا الفصل حتى تفهمها جيدا 

  



 
   If...Then) عندئذ.........اذا(الشرط 
تستطيع ,انه يتحكم فيما ذا تم تنفيذ عبارات أخرى  في برنامجك و بأي ترتيب تم تنفيذها ,decision structure ُ                                                     ي ستخدم تعبير الشرط في بلوك من الجمل يدعى ترآيب القرارعندما 

  :يتم آتابته في سطر واحد If...Thenكل للترآيب ابسط ش. الفعل باالعتماد على النتيجة) منهج(لتقيم شرط في برنامج و تأخذ سياق  If...Thenاستخدام الترآيب 
  statement Thencondition  If              ٍ اذا شرط عندئذ  

 "!If Score >= 20 Then Label1.Text = "You win :  مثال,هي قيمة عبارة في برنامج الفيجوال بيسك statementوالجملة ,تعبير شرطي  conditionحيث ان شرط 
 Score >= 20الذي يستخدم تعبير الشرط الذي طالعناه سابقا  If...Thenآما في الترآيب 

يحتوي على قيمة اآبر من او تساوي الى  Scoreآان المتغير المحصلة  فإذا "!You win" "ربحت أنت"الى  Label1لكائن العنوان  Textالبرنامج سيسند خاصية النص  فيم اذالتحدد 
فتعبير الشرط , دائما ينتج عنها قيمة صح او خطأ) المضاهاة(هذا النوع من المقارنة ,اإلجراء يالجملة وينفذ السطر التالي ف إسنادفانه يتجاوز  وإالفان فيجوال بيسك يسند خاصية النص  20

conditional expression من المحتمل(ال ينتج عنه يمكن maybe (أبدا.  
 . .Ifآان الشرط صحيح فان البرنامج يعمل على تنفيذ العبارة أو العبارات التي تتبع الشرط ،يمكن لعبارة  فإذا، condition       ُ         والذي ي عرف آشرط,ير مابتختبر تع If. . .Thenالعبارة 
.Then األسطر متعدد  ان يكون لها ترآيب سطر مفرد أو  .  

المساواة [(مثل comparison operatorsوي على معامالت مقارنة وهي بالعادة تحت) خطأ/صح( القيمتين فقط إحدىيتم تقيمه الى  logical expressionsالشروط  تعبير منطقي 
equals (=)[,]عدم التساوي(االختالفdifferent (<>)  [(و) ]اقل من] [( less than (<)  وأآبر منgreater than (>) [و]يساوي أقل من اوequal to (<=)  [ less than  

orو [طقية مثل نوهكذا ومعامالت مAnd  [و]أوOr [و] أو االختبارXor  [و] ليسNot  [ال تنسى ان تصرح عن المتغيرات قبل استخدامها ( )صحيحة(لشروط محققة  األمثلةبعض  إليك
ان  أردتومن البديهي اذا ما   آأمثلةصرح عنه آـتاريخ وهكذا في بعض االحيان استخدم بعض المتغيرات   expDateصرح عنه آـعدد صحيح و age1آما تعلمت سابقا فالمتغير 
  )تجربها ان تصرح عنها

 
If (age1 < age2) And (age1 > 12) Then ... 
 
If score1 = score2 Then ... 

ذي يتم به تقيم لتحديد الترتيب ال) mandatory  إجبارية(إلزامية األقواس تكون  األحيانفي بعض . ,قليال بالنسبة للقراءة أسهلولكن لجعل الكود ,األولليست ضرورية في المثال  األقواس
  colons ايضا تنفيذ جمل متعددة وذلك بالفصل بينها بالنقطتان العموديتان  تستطيع.,في الحسابات األولويةلتدل على  أقواستماما بشكل مشابه للصيغ الرياضية والتي تتطلب , التعبير أجزاء

If condition Then statement: statement: statement 
  :مفردة السطر if اليك مثال عن عبارة 

expDate = expDate + 1 
If expdate.Month > 12 Then expYear = expYear + 1 : expMonth = 1 

  :آما هو مبين هنا End Ifة تستطيع ان تجزأ هذه العبارة في عدة سطور باستخدام الترآيب المتعدد السطور والذي يحدد حدود العبارات التي يجب تنفيذها آشرط بالعبار
If expDate.Month > 12 Then 
  expYear = expYear + 1 
   expMonth = 1 
End If 

معظم مبرمجي الفيجوال بيسك يفضلون الترآيب المتعدد . تعود بشهر التاريخ الذي تم تطبيقها عليه آــــقيمة رقمية Date typeلنوع بيانات التاريخ Month property خاصية الشهر
يشكل جسم الجملة الشرطية  ويمكن ان  End Ifو  Thenقوام الجمل بين الكلمات المحجوزة ). شرط واحد فقط(حتى ولو آانت تحتوي على جملة وحيدة If statementالسطور لعبارة 

  .يكون لديك العديد من العبارات في الجسم اذا احتجت لها
  :مالحظة

ّ                               في حالة التعامل مع متغي ر منطقي ، يمكن استخدام جملة الشرط آالت   :الي                      ّ       
Dim Check As Boolean = True 
If Check = True Then Check = False 
If Check = False Then Exit Sub 

ّ  أن قيمة المتغي ر المنطقي   VBالختصار الكتابة، يعتبر           ّ              =True  إذا لم يذآر ذلك صراحة ً ّ                بمعنى أن  الجملة التالية..                             :  
If Check Then Check = False 

  :التالية مكافئة تماما للجملة
If Check = True Then Check = False 

 
ان تضع  أردت و CheckBoxلنقول ان الواجهة لديك تحتوي على أداة صندوق اختيار ,)True/Falseخطأ /صح(العديد من خاصيات األدوات هي قيم منطقية والتي يتم تقيمها الى قيمة 

  :جملة الشرط التي تغير عنوان اداة صندوق االختيار إليك.ا مختارة حاليا أو الانه للداللة علىوذلك )On or Off  معطل/فعال(عنوان لها 
If CheckBox1.Checked Then 
            CheckBox1.Text = "ON" 
        Else 
            CheckBox1.Text = "OFF" 
End If 

  
صندوق االختيار والذي يتم  الداة CheckedChanged)تغير االختيار (م تنفيذها؟ ادخل العبارة في معالج حدثولكن متى سيت, هذه العبارة تغير عنوان أداة صندوق االختيار بشكل جيد 

  .لكودإما بسبب عمل المستخدم على الوجهة أو من ضمن ا)غير موجودة/او عالمة الصح موجودةon or off تعطيل /تفعيل(يتم تبديلها الى لألداة)الصح(في آل مرة عالمة االختبار إطالقه
مجموع النقاط (وفيماذا ايضا آان واحد من المتغيران 2008يمثل تاريخ قبل التاريخ   date1فالتعبير التالي يتم تقيمه الى صح اذا آان المتغير ,يمكن للتعابير ان تصبح اآثر تعقيدا

  : 90ال يتجاوز الــ score2و score1) المحرزة
If (date1 < #1/1/2008) And (score1 < 90 Or score2 < 90) Then 
            ' statements 
End If 

  :نريد من المترجم ان ينجز المقارنة التالية اوال ألننا,إجباريمن المقارنة  األخيرحول القسم  األقواس
score1 < 90 Or score2 < 90 

  
  :يتم تخفيضه الى التالي لياألووالشرط ) True(فان التعبير السابق يقيم الى صح 90من المتغيرين يقل عن الـ أياف

If (date1 < #1/1/2008) And (True) Then 
 Trueآانت آال القيمتين  فإذا):operator (Andسيعمل على دمج قيمتين منطقيتين بواسطة المعامل  وأخيرا)والذي يضاهي تاريخين(من التعبير األولالمترجم سيعمل على تقييم الجزء 

  :الثالثة من التعبير آمايلي األجزاءفان المترجم سوف يقيم  األقواساذا لم تستخدم .  Falseفهو خاطئ  وإالصح فان التعبير الكلي صح 
  date1 < #1/1/2008# :األولالتعبير 

  score1 < 90 :التعبير الثاني
  score2 < 90 :التعبير الثالث

فان  90اقل من  score2آان  فإذا.  ORسوف يجمع النتيجة مع المعامل الثالث باستخدام المعامل  وأخيرا Andمع التعبير الثاني باستخدام المعامل  األولومن ثم فانه سيدمج التعبير 
  date1 variableبغض النظر عن القيمة في متغير التاريخ  Trueالتعبير بالكامل سيتم تقيمه الى صح 

  If. . .Then. . .Else) وإال.....    ٍ عندإذ .....اذا(الشرط 



 وهذا المقطع من الجمل يمكن ان يحوي عدة سطور طويلة وتحتوي على آلمات محجوزة هامة مثل وإال,                                      ِّ                ترآيب القرار الذي تستطيع استخدامه لتضم ن عدة تعابير شرط تدعم الفيجوال بيسك
Else و االاذا  ( او( ElseIf ونهاية الشرط End If والترآيب العام التالي يوضح ذلك:  

If condition1 Then 
statements executed if condition1 is True العبارات اليت ستنفذ اذا حتقق الشرط األول 
        ElseIf condition2 Then 
statements executed if condition2 is True العبارات اليت ستنفذ اذا حتقق الشرط الثاني 
[Additional ElseIf conditions and statements can be placed here] ميكن إضافة عبارات 
 إضافية(واالاذا) هنا
        Else 
statements executed if none of the conditions is True 
End If 

باقي العبارات  ويتجاوز البرنامج فان مقطع الجمل التي تحته سيتم تنفيذها عبارة عبارة,فإذا آان تعبير الشرط هذا صحيحا,يتم تقيمه أوال condition1في هذا الترآيب الشرط األول
أما اذا آان الشرط األول غير صحيح فان الشرط ) .تستطيع ان تضمن واحد او اآثر من عبارات البرنامج( End Ifومن ثم ينتقل الى تنفيذ الكود الذي بعد الكلمة المحجوزة 

آما تحب او تقضيه الحاجة لذلك اذا آان لديك شروط ElseIf   يع إضافة شروطتستط(فان البلوك الثاني من الجمل سيتم تنفيذه,فإذا آان صحيحا,سيتم تقيمه)condition2(الثاني
وبعدها سيتم إغالق آل الترآيب بعبارة الكلمة ,سيتم تنفيذها Elseفان الجمل تحت الكلمة المحجوزة ,أخيرا اذا لم يكن وال واحد من هذه الشروط صحيحا).أخرى تحتاج الى تقيم

   End If.   المحجوزة
أرقام الدخل )( hypothetical قائم على افتراض(لعائد الضرائب المقدم  الي يريك  ترآيب الشرط متعدد األسطر والذي يمكن ان يستخدم لتحديد آمية الضرائب تبعاالكود الت

 projected United States Internal Revenue Service 2007لمشروع خدمة عائدات الدخل  في الواليات المتحدة ملحق متوسط الضرائب والنسبة المئوية هي من 
2007 Tax Rate Schedule  حيث) إلمالء ضريبي مفرد:AdjustedIncome  :متغير ضبط الدخل,TaxDue : متغير الضريبة المقطوعة  

Dim AdjustedIncome, TaxDue As Double 
        AdjustedIncome = 50000 
If AdjustedIncome <= 7825 Then '10% tax bracket(%10حسم بنسبة) 
            TaxDue = AdjustedIncome * 0.1 
        ElseIf AdjustedIncome <= 31850 Then '15% tax bracket(%15حسم بنسبة) 
            TaxDue = 782.5 + ((AdjustedIncome - 7825) * 0.15) 
        ElseIf AdjustedIncome <= 77100 Then '25% tax bracket(%25حسم بنسبة) 
            TaxDue = 4386.25 + ((AdjustedIncome - 31850) * 0.25) 
        ElseIf AdjustedIncome <= 160850 Then '28% tax bracket(%28حسم بنسبة) 
            TaxDue = 15698.75 + ((AdjustedIncome - 77100) * 0.28) 
        ElseIf AdjustedIncome <= 349700 Then '33% tax bracket(%33حسم بنسبة) 
            TaxDue = 39148.75 + ((AdjustedIncome - 160850) * 0.33) 
        Else '35% tax bracket                                 (%35حسم بنسبة) 
            TaxDue = 101469.25 + ((AdjustedIncome - 349700) * 0.35) 
End If 

, فماذا يحدث اذا ما عكست ترتيب عبارات الشرط في مثال حساب الضريبة, خطير ويستدعي االنتباه ElseIfوالجمل   If...Thenترتيب تعابير الشرط في الترآيب  : مالحظة هامة 
جميعها موضوعة .  33و النسبة  28والنسبة25والنسبة 15و النسبة  10سبة وعملت على جدولت النسب في الترآيب من األعلى الى األدنى؟ فدافعي الضرائب في الضرائب المقطوعة بالن

حتى ولو آانت الشروط األخرى , يتوقف الفيجوال بيسك عند الشرط األول اذا آان صحيحا(349,700$الن جميعها لديها العائد اقل او يساوي الى 35في نسبة حسم الضريبة األخير  
لوضع دافعي الضرائب تماما في المكان ) ,من األدنى الى األعلى( ascendingذا المثال تختبر نفس المتغير فهي تحتاج الى جدولة بترتيب تصاعدي الن التعابير الشرطية في ه),صحيحة
ط في احد العبارات االولى فان فيجوال بيسك لن فإذا صادف البرنامج في مثل هذه التعابير ان تحقق الشر.عندما تستخدم تعبير شرطي واحد انتبه الى الترتيب بحذر,معنى الكالم. ,المناسب

  مباشرة End Ifيكمل التحقق من العبارات األخرى وينتقل الى تنفيذ العبارات والجمل التي تلي نهاية الشرط 
ن المستوى األول للدخل والمستويات م  AdjustedIncomeوهو المتغير  precision variable -doubleترآيب القرار هذا يختبر المتغير الذي من نوع الدقة المزدوجة

يمكن لهذا ,مع بعض التعديالت البسيطة . ,ومن ثم يحدد ضريبة الدخل التي على دافع الضريبة ان يدفعها تبعا لذلك) أي يصادف ان يكون صح( الالحقة حتى يتحقق واحد من تعابير الشرط
في نظام ضريبي متقدم مثل هذا المستخدم في الواليات المتحدة مع تزويد نسب الضرائب الكاملة   taxpayerائب على أي دافع ضر owedالكود ان يستخدم لحساب الضريبة المستحقة 

البرنامج السابق المكتوب سيعطي الضريبة المستحقة الصحيحة من اجل آل دافع ضرائب في . ,يتم تصحيحها  AdjustedIncomeوتحديثها وبالتالي فان القيمة في المتغير 
 فاألمر البسيط هو تحديث عبارات الشرط بتراآيب شرط إضافية لتحديد  اإلمالء الضريبي لدافعي الضرائب) نسبة الحسم(فإذا ما تم تغير نسبة الضريبة, 2007ت المتحدة لعامالواليا

taxpayers’ filing status  . يمكن للبرنامج ان يوسع نفسه بسهولةreadily اليات المتحدةليحتوي جميع دافعي الضرائب في الو.  
والنتيجة صح او خطأ يمكن ان يتم إسنادها الى متغير من النوع المنطقي او , Boolean expressionsالتعابير التي يتم تقيمها الى صح او خطأ تسمى ايضا بالتعابير المنطقية : مالحظة

والتي تم انشاءها باستخدام  Boolean variablesاو الى متغيرات منطقية ,object properties الى خاصية آائن معين Boolean valuesفتستطيع ان تسند القيم المنطقية ,الى خاصية
  .As Booleanوالكلمة المحجوزة  Dimعبارة 
  تدريب

    If...ThenValidate users by usingالتحقق من المستخدمين باستخدام الترآيب   
لوحة النموذج الفارغة تفتح في  blank formتالحظ انه تم إنشاء المشروع الجديد و ,)التحقق من مستخدمي( وز جديد وسمه شغل الفيجوال استوديو وانشأ مشروع تطبيق نماذج ويند-1

  )Designer(المصمم
  )التحقق من المستخدم(  form للفورم Textاضغط على الفورم وضع في خاصية النص -2
واستخدم نافذة الخصائص , form مرعلى الفو )labelإلنشاء عنوان ) سحب وترك(اسحب هذه األداة الى الفورم (toolbox من صندوق االدوات   Labelاستخدم اداة العنوان  -3

Properties window  لوضع خاصيةText  التامين االجتماعي ادخل رقم("النص لهذه األداة الى("  
  "التحقق " النص  Textي له في خاصية الى الفورم وضع النص التال Buttonآرر الخطوة السابقة إلضافة اداة الزر  -4
وضعه , Common Controls tab تحت عروة االدوات العامة Toolboxمن صندوق االدوات   MaskedTextBox آرر الخطوة السابقة إلضافة اداة صندوق نص مشفر -5

ولكن باستخدام صندوق النص المشفر تستطيع التحكم بتنسيق النص ,استخدمتها من قبل حيث ان صندوق النص المشفر مشابه تماما لألداة صندوق النص والتي:label تحت اداة العنوان
وسوف تستخدم هذه األداة في البرنامج لتطلب من .وتستطيع استخدام تنسيقات موجودة مسبقا التي تزودك بها األداة نفسها او تختار تنسيقك الخاصMask وذلك بإعداد خاصية القناع 

  .أرقام قياسية المستخدمة في خدمة الدخل القومي للواليات المتحدة 9م التامين االجتماعي في تنسيق المستخدمين إدخال رق
 ellipsesمن نافذة الخصائص واضغط زر التبديل  Maskالذي تم إضافته الى الفورم اضغط على الخاصية قناع  MaskedTextBox1  1في الكائن صندوق النص المشفر -6

 Social انقر على رقم التامين االجتماعي في القائمة. masks مظهرا لك قائمة بقوالب التنسيق المعرفة مسبقا او األقنعة Input Maskندوق حوار إدخال القناع المجاور لها سيفتح ص
Security Number  

  :ما عملته حتى اآلن موضح في الشكل التالي وصندوق حوار إدخال القناع موضح في الشكل الذي يليه



  

  
 placeholderوالذي تستطيع استخدامه فيما بعد إلنشاء أقنعة خاصة بك باستخدام األعداد ورموز <Custom>ى الرغم من أني لن استخدمه اآلن ولكن خذ دقيقة والحظ الخيارعل

  (-) hyphen حافظة المكان مثل الواصلة
  :آما يظهر في الشكل التالي MaskedTextBox1ل استوديو قناع اإلدخال الذي اخترته في الكائن تعرض الفيجوا. ,اضغط لقبول رقم التامين االجتماعي آـــقناع إدخال لك -7



  
  :اضغط مزدوج على زر التحقق لتفتح عروة نافذة محرر الكود والذي ينقلك مباشرة الى معالج حدث ضغط الزر -8

  
  :اآتب الكود التالي في هذا الحدث -9

If MaskedTextBox1.Text = "555-55-1212" Then 
            MsgBox("بك يامرحبا!") 
        Else 
            MsgBox(" الرقم متييز استطيع ال") 
End If 

  
  

 يامرحبا"(فان الترآيب سيعرض رسالة ترحب بك “555-55-1212”لكائن فإذا آانت مساوية  Textيختبر قيمة  خاصية النص  If...Thenهذا الترآيب البسيط للقرار
ما يميز هذا البرنامج بالرغم من بساطته هو آيف يعمل الكائن على  ,"ال استطيع تمييز الرقم"أما اذا آان الرقم المدخل بواسطة المستخدم قيمة أخرى سيعرض الترآيب رسالة ) "!بك

  .ز أخرى يعمل هذا الكائن على وضع هذه التنسيقاتفلترت إدخاالت المستخدمين بشكل ألي الى التنسيق الصحيح فال يحتاج المستخدم الى وضع فواصل او أي رمو
  .,حدد المكان الذي تريد حفظ المشروع فيه, لحفظ المشروع والتغيرات التي قمت بها Standard toolbarحفظ الجميع على شريط االدوات القياسية  Save Allاضغط األمر  -10
ليتم تشغيل البرنامج في بيئة التطوير  F5او بشكل اختياري اضغط  Standard toolbarاالدوات القياسي من على شريط  Start Debuggingاضغط الزر ابدأ التصحيح   -11

لتقدم  underlines and hyphensوتعرض الخطوط المنخفضة والوصالت ,في التنسيق المناسب SSNتطلب الفوم من المستخدم إدخال رقم التامين االجتماعي , IDE المتكاملة
  .عن التنسيق المطلوب للمستخدم تلميح

جتماعي ذو التسع لتختبر قناع اإلدخال ماذا ترى يعمل فيجوال بيسك على منع آتابة األحرف الن األحرف ال تناسب التنسيق المطلوب حيث ان رقم التامين اال" ا ب ت " اآتب مثال  -12
  .أرقام هو المطلوب

  .ج ومن ثم اعمل على إغالقهجرب البرنامج بأرقام متنوعة لترى آيف يعمل البرنام -13



  Using Logical Operators in Conditional Expressions:استخدام المعامالت المنطقية في التعابير الشرطية
 decision في ترآيب القرار selection criterionاذا آنت تريد ان تضمن أآثر من معيار اختيار   ElseIfو  If...Thenتستطيع اختبار أآثر من تعبير شرط واحد في العبارات 

structure , فان الشروط اإلضافية يتم ربطها مع بعضها البعض باستخدام واحد او أآثر من المعامالت المنطقية المجدولة في الجدول التالي:  

  
، معامالت   mathematical operatorsالمعامالت الرياضية فانه يقيم أوال,عندما يقيم البرنامج تعابير معقدة والتي تعمل على دمج أنواع مختلفة من المعامالت : مالحظة
  .ثالثا  logical operatorsوالمعامالت المنطقية , ثانيا  comparison operators) المضاهاة(المقارنة

 ”Bike“يحتوي على القيمة Vehicleان المتغير النصي مرآبة على افتراض ,عند العمل عليها  في التعابير logical operatorsيبين الجدول التالي قوائم بأمثلة للمتغيرات المنطقية 
    200والمتغير العددي الصحيح للسعر يحتوي على القيمة, "دراجة"

  
  تدريب

  personal identificationبحيث يطلب من المستخدم إدخال ) My User Validation program التحقق من مستخدمي( في التدريب التالي ستعمل على تعديل برنامج
number (PIN) ستعمل على إضافة ,ولعمل ذلك, رقم المعرف الشخصي خالل عملية التحققtext box  صندوق نص ثاني  لتحصل علىPIN رقم المعرف الشخصي من المستخدم ,
   PIN للتأآد من رقم المعرف الشخصي And في ترآيب القرار بحيث يستخدم المعامل  If...Thenومن ثم تعدل العبارة 

   operatorAnd Add password protection by using the)و(إضافة حماية بكلمة مرور وذلك باستخدام المعامل
  .اداة عنوان أخرى إلضافة عنوان جديد الى الفورم وضع هذه األداة تحت اداة صندوق النص المقنع Labelو أضف " التحقق من  المستخدم"عد الى البرنامج السابق واعرض نموذج -1
  )PIN"رقم المعرف الشخصي ("ألداة العنوان هذه النص  Textضع ف خاصية النص  -2
  .,صندوق نص مقنع ثاني الى الفورم تحت اداة العنوان التي أضفتها حديثا MaskedTextBoxأضف اداة  -3
 Setومن ثم اضغط  األمر ,تح قائمة مهمات صندوق النص المقنعصندوق النص المقنع لف MaskedTextBoxسهم االختصار الذي على آائن   shortcut arrowانقر على  -4

Mask  ضع قناع لعرض صندوق حوارInput Mask إدخال القناع,  

  
  .إلغالق صندوق الحوار هذا OKومن ثم اضغط ) أرقام 5(عدديNumeric (5 digits)اضغط  على قناع اإلدخال  -5
  ,دث في  محرر الكودلفتح إجراء الح" التحقق"اضغط مزدوج على الزر  -6



  
  :عدل معالج الحدث بحيث يحتوي على الكود التالي -7

If MaskedTextBox1.Text = "555-55-1212" _ 
              And MaskedTextBox2.Text = "54321" Then 
            MsgBox("بك يامرحبا!") 
        Else 
            MsgBox(" الرقم متييز استطيع ال") 
End If 

  
للمستخدم  admittedقبل ان يسمح  SSNرقم المعرف الشخصي بالتوازي مع رقم التامين االجتماعي  PINوالذي يطلب من المستخدم ,Andالجملة تحتوي اآلن على المعامل المنطقي 

ه القيمة سوف يتم استخراجها بالتوافق مع رقم التامين االجتماعي من قاعدة في برنامج حقيقي هذ(, 54321هو  PINبالدخول الى النظام وفي هذه الحالة الرقم الصحيح للمعرف الشخصي 
) _ الخط المنخفض (حيث عملت على تقطيع الكود الى سطرين باستخدام ميزة التوصيل, في الحقيقة ما عملته فقط قمت بإضافة عبارة بسيطة آما يظهر في الكود السابق,)بيانات األمن 

  . لتميز الجديد في هذا الكود) و( Andلتقطيع سطر الكود وأدخلت عبارة  enterبضغط وبعد آتابة هذا الخط قمت 
  اضغط حفظ الجميع من شريط االدوات القياسي ليتم حفظ اإلضافات الجديدة  -7
  .نفذ البرنامج وجرب ان تدخل أرقام مختلفة وتفحص النتائج -8

  :مالحظة
حيث يمكن استخدام هذه الخاصية لعرض رمز حافظة ,من خالل استخدام خاصية رموز آلمة السر لكائنات صندوق النص المقنع تستطيع ان تخصص هذا البرنامج بشكل أآثر فعالية

وم المستخدم بادخال ان استخدام ميزة رمز آلمة  السر تضفي  المزيد من السرية عند يق,) تستطيع تخصيص الرمز باستخدام نافذة الخصائص(,عندما يكتب المستخدم,مثل النجمة مثال,المكان
  .آلمة السر لحماية ميزات خاصة ال يريد احد ان يراها آما تستخدمه دائما في حماية نظام التشغيل خاصتك بكلمة مرور

 
ً  جمل اذا آان الشرط خاطئ  من ال آخروالتي تنفذ بلوك واحد من الجمل اذا آان الشرط صحيح وبلوك  If. . .Then. . .Elseيمنحك الجملة  If. . .Thenان التنوع في عبارة  الشكل العام ,                      

  :هو التالي  If. . .Then. . .Elseلجملة 
        If condition Then 
            statementblock1() 
        Else 
            statementblock2() 
        End If 

فان  Falseاما اذا آان الشرط غير محقق .End Ifمن الجمل ومن ثم يقفز الى العبارات التي تلي العبارة  لاألوالبلوك  VBينفذ ,True آان صحيحا فإذا,يقيم الفيجوال بيسك الشرط 
  .Elseوينفذ البلوك الذي يلي الكلمة المحجوزة  )Thenالذي يلي الكلمة المحجوزة (من الجمل  األولالبيسك سيتجاهل البلوك 

  ELSEIFخدم عدة شروط مع الكلمة المحجوزة والتي تست If. . .Then. . .Elseتنوع ثالث لجملة 
If condition1 Then 
            statementblock1() 
        ElseIf condition2 Then 
            statementblock2() 
        ElseIf condition3 Then 
            statementblock3() 
        Else 
            statementblock4() 
End If 

اختيارية  Elseالعبارة ,ما آان احد هذه الشروط صحيحا فان البلوك الموافق سيتم تنفيذه فإذا. األعلىوالشروط سيتم تقيمها بداية من . ElseIfان تخصص أي عدد من العبارات  تستطيع
المحصلة  إدخالمن خالل ) score(البرنامج يقيم محصلة الطالب:ElseIfمع العبارة  Ifلة  المثال التالي يوضح جم,سيتم تنفيذها اذا وال واحد من التعابير السابقة صادف الن يكون صحيحا

ّ مر ,Failed فشل( أمالرسائل  إحدىوبناء على العدد الذي ادخله المستخدم تظهر  إدخالفي صندوق    Passجيد جدا او Very Goodاو ممتاز Excellent(  
Dim score As Integer 
Dim result As String 
        score = InputBox("Enter score") 
If score < 50 Then 
            Result = "Failed" 
        ElseIf score < 75 Then 



            Result = "Pass" 
        ElseIf score < 90 Then 
            Result = "Very Good" 
        Else 
            Result = "Excellent" 
End If 
   MsgBox(Result) 

   Multiple If. . .Then Structures versus ELSEIF)وإالإذا(مقابل  المتعددة)عندئذ.....اذا(التراآيب :  مالحظة
تي تاتي  فيتابع تنفيذ البرنامج بالجمل ال, التي تلي الشرط الصحيح ELSEIF ينفذ الجمل المصاحبة له ويتجاوز عن باقي شروط  VBالشرط الصحيح  فان إيجادالحظ انه بعد ان يتم 

المستخدمة في المثال السابق عن الجمل في  ELSEIFوهذا ما يجعلك تفضل الترآيب المعقد مع جمل .وبالتالي فان الكود ينفذ اآبر نوعا ما)If End(مباشرة بعد جملة نهاية الشرط إذا
  :المثال التالي مع ان آال العبارتين متكافئتين

Dim score As Integer 
Dim result As String 
score = InputBox("Enter score") 
If score < 50 Then 
            result = "Failed" 
        End If 
        If score < 75 And score >= 50 Then 
            result = "Pass" 
        End If 
        If score < 90 And score >= 75 Then 
            result = "Very Good" 
        End If 
        If score >= 90 Then 
            result = "Excellent" 
End If 
   MsgBox(Result) 

  . 50آود يتحقق من جميع الشروط حتى ولو آانت المحصلة اقل من  بإنتاجالمتعددة سيقوم المترجم  ifمع جمل 
  :جرب اآتب الكود السابق بترتيب مختلف آما في المقطع التالي وستحصل على نتيجة غير متوقعة تماما,متعددة  ELSEIFترتيب المقارنة هي مسألة حيوية عندما تستخدم جمل 

If score < 75 Then 
            result = "Pass" 
        ElseIf score < 50 Then 
            result = "Failed" 
        ElseIf score < 90 Then 
            result = "Very Good" 
        Else 
            result = "Excellent" 
End If 

 الى النتيجة)مر(بالتالي سيسند القيمة  75وهي اقل من األولتحقق الشرط  49والن القيمة 75مع القيمة االولى  scoreسيقارن المتغير فان الكود  49لنفترض ان المحصلة آانت 
Result,اذا وإالالشروط  لذلك آن حذر جدا وجرب آودك آامال اذا آان يستخدم,سوف يتجاوز االمتحان 49فالطالب الذي محصلته ,وهكذا ,ومن ثم سيتجاوز الشروط المتبقية)ELSEIF (

  .المتعددة) If. . .Thenإذا ( تم ترتيبها بطريقة مناسبة  أو استخدم  الحدود الدنيا و العليا آما  في  جمل الشرط ElseIfمن ان الشروط  التأآديتوجب عليك إما 
  FunctionIIF() Theالوظيفة :مالحظة 

تقبل )يقدمها لك الفيجوال بيسك جاهزة لالستخدام ( built-in function وهي وظيفة مبنية داخليا,IIF() functionبيسك بالوظيفة  يزودك الفيجوال,the If. . .Thenال تقلق بشان جمل 
الترآيب العام لهذه الوظيفة  syntax خطأ و Falseأو القيمة الثانية اذا آان التعبير ,صح Trueاذا آان التعبير  األولىتعمل على تقيم التعبير وتعود بالقيمة ,آمعامل نسبي تعبير وقيمتين

IIF()هو التالي:  
IIf(expression, TruePart, FalsePart) 

معد من اللغة نفسها أو مخصص  in-builtأي آائن سواء , stringsنصوص,صحيح عدد integersيمكن ان يكونا (هما آائنات FalsePartو  TruePartالمعامالن النسبيان 
custom object  الوظيفة ).البيانات المعرفة من قبل المستخدم آما رايت سابقا أنواعمثلIIF() في تمثيل عبارات الشرط  إحكامااآثرIf على فرض انك تريد عرض احد .البسيطة
  :تستطيع استدعاء الوظيفة آمايلي, متعدد الجمل Ifفبدل من آتابة شرط )distance variableمسافة (باالعتماد على قيمة المتغير  ’’Far أو بعيد ’’Close‘‘النصوص اما قريب

IIf(distance > 1000, "Far", "Close") 
  

والذي يعمل على تنسيق  لكتابة تعبير قصير IIfاستخدم جملة , أقواسفي تنسيق القيم السالبة وهي نوعا ما شائعة في تطبيقات العمل لعرض آمية سالبة في  IIfمثال نموذجي اخر لوظيفة 
  :مثل التالي,موجبة بشكل مختلف الكميات السالبة وال

IIf(amount < 0, "(" & Math.Abs(amount).ToString("#,###.00") & ")",_ amount.ToString("#,##  .00")) 
  .للكمية رقمان عشريان يخصص ToStringوالمعامل النسبي للطريقة ,لقيمة عددية ما  absolute valueتعود بالقيمة المطلقة   Math classلفئة الرياضيات  Absالطريقة 

  Select Caseاختر حالة  
ِ  بيسك ، والجفيفي  ِ ُ ي م ك ن       ْ ِ البيانات  تنفيذ في التحكم    ً أيضا ك ُ  َ برامج ك  في          ِ ولكنه أآثر فعالية  If...Then...ElseIfوترآيب اختيار الحالة مشابه  لترآيب ,تراآيب القرار اختيار الحالة استعمالب     

 ,تستطيع ايضا استخدام تراآيب اختيار الحالة لجعل آود برنامجك أآثر قابلية للقراءة,او حالة اختيار,رئيسي واحد) مة مفتاحيهآل(عندما يعتمد التفرع على مفتاح
 :الشكل العام لتراآيب قرار اختيار الحالة هو التالي

Select Case variable 
            Case value1 
statements executed if value1 matches variableيتم تنفيذ هذه اجلمل اذا وافقت القيمة1املتغري 
            Case value2 
statements executed if value2 matches variableت نفذ يف حالة موافقة القيمة2 املتغري                         ُ 
            Case value3 
statements executed if value3 matches variableتنفذ يف حالة موافقة القيمة3 املتغري 
... 
            Case Else 
statements executed if no match is found تنفذ يف حالة عدم مطابقة أي قيمة للمتغري 
End Select 

او تعبير أخر يمكن ,اصيةبأي متغير او خ variableطبعا ستستبدل المتغير .,End Selectوينتهي بالكلمة المحجوزة  Select Caseيبدأ ترآيب اختيار الحالة بالكلمة المحجوزة 
اذا وافقت .او قيم أخرى تتعلق بحالة االختبار المعتبرة,او نصوص,بإعداد  value3و value2و value1وتقوم باستبدال القيمة .,او أية  حالة اختبار للترآيب,ان يكون القيمة الرئيسية

يمكنك ان ,التنفيذ هناكpicks up ويبادر End Selectم يقفز الفيجوال بيسك الى السطر الذي بعد عبارة  ومن ث, يتم تنفيذهCase الجمل التي تحت عبارة الحالة,احد القيم المتغير



اذا أدرجت قيم متعددة بعد حالة ,حالة ما Caseوتستطيع ايضا ان تضمن أآثر من قيمة واحدة في ,Select Case في الترآيب اختيار الحالة Caseُ                             ت ضمن أي عدد من عبارات الحالة 
لطباعة الرسالة المناسبة في برنامج ما  حول عمر شخص ما  Select Caseيريك المثال التالي آيف يمكن استخدام الترآيب ,  .commasافصل بينهم بالفواصل, Caseما

تم إسناده الى خاصية " التصويت اآلنتستطيع "   ”!You can vote now“والنص,18حيث ان متغير العمر يحتوي على القيمة   cultural milestonesوالمعالم الثقافية 
   .cultural settingخصص بحرية ما يطابق محيطك الثقافي ,  American slantلها الطابع األمريكي " المعالم" ستالحظ ان (,لكائن اداة العنوان Textالنص 
  النص في الكود والذي يكون باللغة العربية من اليسار الى اليمين اقرأ:مالحظة

Dim Age As Integer 
        Age = 18 
Select Case Age 
            Case 16 
                Label1.Text = "االن القيادة تسطيع" 
            Case 18 
                Label1.Text = "االن اتصويت تسطيع!" 
            Case 21 
                Label1.Text = "الوجبات مع تشرب ان تسطيع." 
            Case 65 
                Label1.Text = "حبياتك وتتمتع لتقاعد املناسب الوقت!" 
End Select 

 اذا وال حالة من الحاالت السابقة طابقت المتغير( والتي يمكن ان تستعملها لعرض رسالة Case Elseاختيار الحالة يدعم ايضا العبارة  Select Case structureترآيب 
(Age,إليك آيف تعمل الحالة)ألطلق  الشرط  25الى " عمر"الحظ أنني غيرت العمر في المتغير (,في المثال التالي) غير ذلكCase Else "غير ذلك"(   

Dim Age As Integer 
        Age = 25 
Select Case Age 
            Case 16 
                Label1.Text = "You can drive now!" 
            Case 18 
                Label1.Text = "You can vote now!" 
            Case 21 
                Label1.Text = "You can drink wine with your meals." 
            Case 65 
                Label1.Text = "Time to retire and have fun!" 
            Case Else 
                Label1.Text = "You’re a great age! Enjoy it!" 
End Sele 

   StructureSelect Case Using Comparison Operators with a" اختيار الحالة " استخدام معامالت المقارنة مع الترآيب 
 ,="يساوي :"تخدم هي ومعامالت المقارنة للفيجوال بيسك التي يمكن ان تس" .اختيار الحالة " elect Caseتستطيع استخدام  معامالت المقارنة لتضمن مجال من قيم االختبار في الترآيب

او الكلمة  isالستخدام معامالت المقارنة تحتاج ان تضمن الكلمة المحجوزة "  اصغر او يساوي  .=>"و "  اآبر او يساوي =<"و " اصغر من  >"  و"  اآبر من <", "  <>اليساوي"و
أما الكلمة ,  Is المترجم لمقارنة المتغير المختبر مع التعبير المدرج بعد الكلمة المحجوزة Isلمحجوزة الكلمة ا instructsترشد ,في التعبير لتحديد المقارنة التي تقوم بها Toالمحجوزة 
  .وعرض واحدة من خمس رسائل Ageوالعديد من معامالت المقارنة الختبار المتغير , Is ,Toالترآيب التالي يستخدم . تحدد مجال من القيم Toالمحجوزة 

Dim Age As Integer 
Select Case Age 
            Case Is < 13 
                Label1.Text = "Enjoy your youth!" 
            Case 13 To 19 
                Label1.Text = "Enjoy your teens!" 
            Case 21 
                Label1.Text = "You can drink wine with your meals." 
            Case Is > 100 
                Label1.Text = "Looking good!" 
            Case Else 
                Label1.Text = "That’s a nice age to be." 
End Select 

 Enjoy your“سيتم عرض الرسالة 19الى العمر 13أما من العمر . سيتم عرضها " استمع بطفولتك"  ”!Enjoy your youth“فالرسالة 13اقل من  Ageاذا آانت القيم للمتغير 
teens!”  "آما تالحظ ان ترآيب القرار . وهكذا , " استمتع بمراهقتكSelect Case  "ب اختيار الحالة أوضح من الترآيIf...Then  "وأآثر فعالية وخاصة عندما تقوم " عندئذ....اذا

من المحتمل انك تريد , او عندما تعمل مع عدة قيم مختلفة ,عندما تعمل مقارنتين او اقل , ولكن مهما يكن. ,او خاصية, بعمل ثالث تفرعات قرار او أآثر باالعتماد على متغير واحد 
ستستخدم . list box لمعالجة المدخالت من اداة صندوق القائمة Select Caseسترى آيف تستطيع  استخدام الترآيب ,التمرين التالي في If...Thenاستخدام ترآيب القرار 

م ومن ثم سوف تستخد,لتحسب المدخالت,ListBox1 ألداة صندوق القائمة" تغيير الفهرس المختار" SelectedIndexChanged وخاصية Text خاصية النص : الخاصيات
  .األربعترحيب في واحدة من اللغات  greeting لعرض elect Caseالترآيب 
  تدريب

  :لمعالجة المدخالت من صندوق قائمة Select Caseاستخدام الترآيب 
  .تالحظ ان صندوق حوار المشروع الجديد يتم فتحه لك. مشروع جديد New Projectاضغط  Fileمن قائمة ملف  -1
 لتفتح لك الفورم الفارغة في المصمم okواضغط , "اختيار الحالة " تطبيق نماذج ويندوز وسمه  Windows Forms Applicationقم باختيار مشروع  -2
ة ومن ثم قم بنقلها الى أعلى الفورم بالفارة وبعملي) اداة عنوان اضغط عليها وقم بسحبها حتى تصبح فوق الفورم ثم  قم بترآها Label اختار toolbox من صندوق االدوات  -3

اداة عنوان أخرى الى الفورم وضعها تحت األداة األولى والتي سنستخدمها   Labelوبنفس الطريقة قم بإضافة ,السحب والترك العادية وهذه األداة سنستخدمها آعنوان للبرنامج
 .صندوق القائمة ListBoxآعنوان ألداة 

 .العنوان الثانية  Labelوضعها تحت اداة ,ها آما فعلنا سابقافي صندوق االدوات وقم بسحبListBox اضغط على اداة صندوق القائمة  -4
 .أداتي عنوان تحت صندوق النص وسنستخدمهما لعرض مخرجات البرنامج  Labelأضف ايضا  -5
 .,آما فعلنا سابقا formعلى الفورم  Buttonصندوق االدوات إلنشاء زر  toolboxاداة الزر من Buttonأضف  -6
  :صائص ومن ثم قم بإعداد الخاصيات التالية لألدوات التي قمت بانشاءها على الفورمنافذة الخ Propertiesافتح  -7



  
  :عندما تنتهي من اإلعدادات فان الفورم تبدو مشابهة للمعروضة هنا

  
  :اآلن ستدخل آود البرنامج إلسناد القيم األولية لصندوق األدوات

ليفتح لك محرر الكود والذي ينقلك مباشرة إلى داخل اإلجراء تحميل ) ى أي  أداة من األدوات الموجودة عليهاانتبه أن ال تضغط عل(اضغط مزدوج في أي مكان على الفورم -8
 Form1_Load الفورم

  :اآتب الكود التالي في من اجل التمهيد لصندوق القائمة -9
lstcountrybox.Items.Add("سورية") 
lstcountrybox.Items.Add("مصر") 
lstcountrybox.Items.Add("فلسطني") 
lstcountrybox.Items.Add("السعودية") 

These lines use the Add method of the list box object to add entries to the list box on 
  :إلضافة إدخاالت إلى صندوق القائمة على الفورم  list boxلكائن صندوق النص  Addتستخدم هذه األسطر الطريقة 

ومن ثم اضغط مزدوج على آائن صندوق القائمة من على الفورم لتحرير إجراء , عند أعلى محرر الكود لتنقلب  راجعا إلى المصمم Form1.vb [Design]اضغط العروة  -10
  : حدثه

  يظهر في محرر الكود  lstcountrybox_SelectedIndexChangedإجراء الحدث
  :بواسطة المستخدم اآتب السطور التالية لمعالجة قائمة اختيار الصندوق الموضوعة -11

lblcountry.Text = lstcountrybox.Text 
        Select Case lstcountrybox.SelectedIndex 



            Case 0 
                lblgreeting.Text = "بكم ترحب سوية" 
            Case 1 
                lblgreeting.Text = "حتيكم مصر" 
            Case 2 
                lblgreeting.Text = "تنتظرآم فلسطني" 
            Case 3 
                lblgreeting.Text = "معكم السعودية " 
End Selec 

ً والتي غ (,على الفورم أداة العنوان الثالثة label التابعة إلى  Textإلى خاصية النص  list box السطر األول ينسخ اسم البند المختار من صندوق القائمة  لها ) name(يرت خاصية االسم      
الذي تم اختياره في  نص البند تماماوالتي تحوي على  lstcountrybox.Textفي العبارات هي  الخاصية األآثر  أهمية التي تم استخدامها).lblCountryإلى االسم 

آمتغير لحالة اختبار  lstcountrybox.SelectedIndexالترآيب يستخدم الخاصية .,حالةأما العبارات الباقية هي جزء من ترآيب قرار اختار ال,صندوق القائمة
Select الترآيب الفهرس المختار فان  SelectedIndexباستخدام ., وهكذا 1البند التالي , 0هو " الفهرس المختار"  SelectedIndexالبند . ,ويقارنها مع عدة قيم

 Caseتحديد اختيار المستخدم وعرض رسالة الترحيب الصحيحة على الفورميستطيع وبسرعة  اختيار الحالة  
  في محرر الكود btnQuit_Click ليفتح لك  إجراء الحدث " خروج"  buttonاعرض الفورم مرة ثانية واضغط مزدوج على زر   -12
  .في إجراء الحدث" نهاية" endاآتب الكلمة المحجوزة  -13

end 
و .حدد  مكان مجلد الحفظ آمكان لحفظ المشروع,لحفظ آل التغيرات التي عملتها Standard toolbarمن على شريط األدوات القياسي " فظ الجميع أح Save All"اضغط الزر   -14

  "اختر الحالة "  Select Caseوشاهد آيف تعمل عبارة , اآلن نفذ المشروع
ائج مباشرة في أداتي العنوان الثالثة والربعة حيث أن أداة العنوان الثالثة تعرض اسم البلد الذي اخترته من صندوق جرب االنتقال من بلد ألخر في صندوق القائمة والحظ آيف تظهر النت

إلنهاء البرنامج والعودة  اضغط على الزر خروج,بعد أن تنتهي من تنفيذ المشروع وتالحظ التغيرات التي تتم ,القائمة أما أداة العنوان الرابعة فإنها تعرض رسالة الترحيب الخاصة بكل بلد 
  .إلى بيئة التطوير مرة أخرى

   One Step Further: Detecting Mouse Events:تحري عن أحداث الفارةال: خطوة أخرى إلى األمام
باستخدام تراآيب ,يف تدير األنواع المختلفة من األحداثومع تقدمنا في الفصل تعلمت آ. آما رأيت سابقا فقد مر معنا العديد من األحداث التي يمكن أن تستجيب لها برامج الفيجوال بيسك

يحلق المؤشر  hoversوالذي يظهر عندما " اختر حالة" Select Caseستعمل على إضافة معالج حدث ما لبرنامج ,في هذا المقطع , Select Case وIf...Then القرار
واحد من العديد من الفعاليات المتعلقة بالفارة , MouseHover صندوق القائمة من  اجل حث تحليق الفار ة أو معالج حدث, ستكتب إجراء خاص,فوق  صندوق قائمة البلد لهنيهة  

أن يقوم  إذا ما أشار المستخدم إلى صندوق قائمة البلد للحظة وقبل" من فضلك انقر على اسم البلد"ومعالج الحدث هذا سيعرض الرسالة .والتي يمكن للفيجوال بيسك أن يظهرها ويعالجها, 
  . منهمك في قضية أخرى engrossed ربما بسبب عدم معرفته آيف يقوم بعمل اختيار أو انه .بعملية االختيار

  :إضافة معالج حدث للفارة
 .افتح محرر الكود إذا لم يكن مفتوح مسبقا -1
للمساعدة ToolTip ميزة أداة النصح featureتستطيع استخدام . القائمة ومن ثم اضغط على الكائن  ليتم اختياره في هذه.اضغط على سهم اسم الفئة,عند أعلى محرر الكود -2

 حدث تحليق الماوس ضمن بيئة تطوير المتكاملة MouseHoverوالتي هي مثال أخر عن ,في تحديد العناصر مثل صندوق قائمة اسم الفئة في الفيجوال استوديو
IDE 

,  MouseHover" تحليق الفارة "مين القائمة السابقة ومن القائمة المنسدلة التي تظهر قم باختيار الحدث اضغط على سهم اسم الطريقة في القائمة المجاورة على ي -3
  :في محرر الكود آما في الشكل التالي  lstCountryBox_MouseHover ترى أن الفيجوال بيسك يفتح إجراء حدث تحليق الفارة لصندوق قائمة البلد

  
إذا  آنت بحاجة مثال لبرمجة إجراء حدث ما من األحداث المتبقية ألي أداة تم , ء حدث واحد مميز يفتح بشكل ألي عندما تضغط مزدوج عليه من على الفورمآل آائن على الفورم لديه إجرا

  صندوق قائمة اسم الطريقة آما هو بيناه في الشكل السابق Method Nameوضعها على الفورم عليك أن تستخدم 
  :lstcountrybox_MouseHoverية التالية في إجراء الحدث اآتب العبارات البرمج -4

If lstcountrybox.SelectedIndex < 0 Or lstcountrybox.SelectedIndex > 4 Then 
            lblgreeting.Text = "البلد اسم على اضغط فضلك من" 
End If 

فان  SelectedIndexفي الخاصية  4و1يفترض معالج الحدث أنه إذا آان هناك قيمة بين ,Orمع المعامل  تقيم الخاصية لكائن صندوق القائمة باستخدام جملتي شرطي If عبارة 
خارج المجال فان معالج الحدث يعرض رسالة  SelectedIndexولكن إذا آانت الخاصية ) والذي قام باختيار بلد ما مسبقا (المستخدم اليحتاج المساعدة في معرفة اسم البلد 

أسفل الفورم  ،تظهر رسالة المساعدة هذه عندما يحتفظ المستخدم بالمؤشر فوق صندوق القائمة  عند في أداة عنوان التحية البلد اسم على غطاض فضلك من
  .والتي تختفي عندما يختار المستخدم اسم بلد ما 

  Start Debuggingاضغط على الزر ابدأ التصحيح ليتم تشغيل البرنامج  -5
باللون االحمر للنص في أداة العنوان آما هو " من فضلك اضغط على اسم البلد " صندوق قائمة البلد وانتظر للحظات ،ستظهر لك الرسالة حافظ على المؤشر فوق  -6

 مبين في الشكل 



  
 .تشاهد أن الرسالة الموافقة تظهر ف أداة العنوان,اضغط على اسم البلد في صندوق القائمة -7
 .جاضعط على زر الخروج إلنهاء البرنام -8

  ,لقد تعلمت آيف تعالج  أحداث الفارة في البرنامج وتعلمت أيضا أن آتابة معالج الحدث هي عملية بسيطة تماما
الفائدة من  ,لفةوالذي يعمل على مقارنة التعبير نفسه ولكن بقيم مخت" اختر حالة" Select Caseولكن أآثر صعوبة في قراءة الكود هو الترآيب  لجمل متعددة ElseIf آبديل فعال لترآيب 

يقيم تعبير مفرد فقط  Select Caseترآيب اختيار الحالة . ,هي في أنها تجعل الكود أسهل في عملية القراءة والتصحيح If. . .Then. . .ElseIfعوضا عن الجمل " اختر حالة"الحملة 
بعدئذ مع قيم متعددة، فإذا ما وافقت النتيجة واحدة من هذه القيم فان مقطع الجمل الموافق سيتم  يتم مقارنتها expressionونتيجة التعبير ,ويوضع هذا التعبير عادة في أعلى الترآيب

  "اختر حالة" Select Caseإليك الشكل العام لجمل ,تنفيذه
Select Case expression 
            Case value1 
                statementblock1() 
            Case value2 
                statementblock2() 
               . 
               . 
            Case Else 
                Statementblock(N) 
End Selec 

  
  :واليك المثال العملي التالي

Dim Message As String 
        Select Case Now.DayOfWeek 
            Case DayOfWeek.Monday 
                Message = "Have a nice week" 
            Case DayOfWeek.Friday 
                Message = "Have a nice weekend" 
            Case Else 
                Message = "Welcome back!" 
End Select 
        MsgBox(Message) 

  
وتستطيع استعمال أسماء " أيام األسبوع"  DayOfWeekهذه الطريقة ترجع بمكونات العداد , Now.DayOfWeekي بداية الجملة هو الطريقةفي هذه القائمة التعبير الذي يتم تقيمه ف

من هذه القيم فان بلوك الكود المرافق  فإذا ما تمت المطابقة مع أي,Case وقيمة هذا التعبير يتم مقارنتها مع القيم التي تتبع آل آلمة محجوزة,هذه المكونات في آودك لجعله أسهل للقراءة
فالحالتين األولى والثانية من عبارات الحالة تأخذ في حسبانها ,إنهاء االختيار End Selectوينتقل لينفذ الجمل التي تلي  Caseويتجاوز البرنامج باقي القيم في عبارة ,لهذه القيمة يتم تنفيذه

والتي تفصل بينها فواصل آما في ,يمكن أن يتم إتباعها بقيم متعددة Caseبعض جمل الحالة ,تأخذ في حسبانها باقي أيام األسبوع Else Caseةأما الجمل.يوم االثنين والجمعة على الترتيب
  ,التعبير التالي

Select Case Now.DayOfWeek 
            Case DayOfWeek.Monday 
                Message = "Have a nice week" 
            Case DayOfWeek.Tuesday, DayOfWeek.Wednesday, DayOfWeek.Thursday 
                Message = "Welcome back!" 
            Case DayOfWeek.Friday, DayOfWeek.Saturday, DayOfWeek.Sunday 
                Message = "Have a nice weekend!" 
End Select 
        MsgBox(Message) 

  
الن جميع القيم  Case Else" وإال " وهذا الترآيب ال يحتوي على عبارة الحالة ,وذلك بالفصل بين هذه القيم فقط بفواصل Caseآما ترى تمت عملية معالجة قيم متعددة بعد عبارة الحالة 

  .أخرى ال يمكن لها أن تعود بقيم DayOfWeekوالطريقة , Caseالمكنة تم اختبارها هنا في عبارات الحالة
Is استخدم الكلمة المحجوزة ,لتعالج هذا المنطق , من قيمة ما) أو اصغر(فمثال يمكنك أن تميز حالة ما بحيث يكون المتغير اآبر,أآثر من ذلك قليال Case يمكن أن يتم تعقيد عبارة الحالة 

  :آما في مقطع الكود التالي الذي يميز بين النصف األول والنصف الثاني من الشهر
Select Case Now.Day 
            Case Is < 15 
                MsgBox("It’s the first half of the month") 
            Case Is >= 15 
                MsgBox("It’s the second half of the month") 
  End Select 

  



  )OrElseأو وإال (و)AndAlsoوايضا ( قصر الدارة باستخدام
يقومان بنفس العمل الذي  النموهذان المعا OrElse )واالأو(و) AndAlsoوايضا (هما المعامالن ,الشرطية جملكوفر الفيجوال بيسك معاملين منطقيين تستطيع ان تستخدمهما في ت

وهذا جديد على المبرمجين ,يقة التي يتم فيها تقيم آل منهمافي الطر  subtletyولكنهما يوفران مرونة هامة جدا ,respectively على الترتيب Orو  Andيقوم به المعامالن  
آال الشرطين يجب ان يتم ,فمن اجل ان يتم تنفيذ جمل الترآيب .AndAlsoوهما مرتبطان بواسطة المعامل ) شرطيين(لديها حالتين  Ifاعتبر ان جملة , 6المحترفين بالفيجوال بيسك

بدون ان ,مباشرة) أخر Else(فان فيجوال بيسك يتجاوز مقطع الكود المرافق له ويذهب مباشرة الى السطر الذي يليه او الى عبارة ,الى خطأفإذا ماتم تقيم الشرط األول ,تقيمه الى صح 
اذا لم يكن آال  Ifتقيم آال الشرطين في جملة لماذا يجب ان يستمر الفيجوال يسك في :                                             ٍِّ                          هذه التقييم الجزئي او القصر في دارة لجملة  يك  ون مفهوم منطقي يقول التالي, يختبر الشرط الثاني 

  الشرطين صحيحين؟ 
على األقل شرط منهم يجب ان ,Ifفمن اجل ان يتم تنفيذ ترآيب ,OrElseلديها شرطان بحيث يكونان مرتبطان بواسطة المعامل  Ifاعتبر ان عبارة ,يعمل بنفس األسلوب OrElseالمعامل 

إليك المثال التالي لحالة ,بدون اختبار الشرط الثاني,immediately مباشرة Ifلشرط األول الى صح يبدأ الفيجوال بيسك بتنفيذ الجمل في ترآيب فإذا ما تم تقيم ا,يتم تقيمه الى صح 
short-circuit اإلجراء البسيط :قصر الدارة في الفيجوال بيسكsimple routine  الذي يستخدم جملةIf  والمعاملAndAlso رض رسالةالختبار شرطين وع“Inside If” " من

  .اذا آان آال الشرطان صحيح" داخل اذا
Dim Number As Integer = 1 
        If Number = 1 AndAlso MsgBox("Second condition test") Then 
            MsgBox("إذا  عبارة داخل من") 
        Else 
            MsgBox("اخر عبارة داخل من") 
        End If 

ويعطينا نتيجة مثالية لرؤية ,ولكن هذا الترآيب الغريب ممكن تماما,والتي تبدو نوعا ما غير عادية,ثاني) شرط(نفسها يتم استخدامها آـاختبار حالة MsgBox الوظيفة صندوق الرسالة 
أما في الحاالت األخرى فان ,1الى  Numberرسالة فقط اذا تم إسناد المتغير العددي  يظهر في صندوق" اختبار الشرط الثاني"النص,آيف تتم عملية قصر الدارة بشكل أآثر قربا وفهما

فلن تستخدم صندوق النص بهذا الشكل آشرط حيث ,تذآر ان هذا فقط لتوضيح الفكرة ,اذا جربت هذا الكود بشكل عملي.,والشرط الثاني لم يتم تقيمه,يقصر دارة الجملة AndAlso المعامل 
  .وقصره الدارة AndAlso وبالعكس، تستطيع ان تحصل على فكرة جيدة عن آيفية عمل المعامل  1الى  0من  Numberولكن بتغير متغير العدد ,ألمر ال يختبر شيءانه في حقيقة ا

  
  
  
  

هذا الشرط ) 1=<عمر اإلنسان/7(تبار شرطي أآثر تعقيداهذه المرة اخ,AndAlsoعندما يتم تقييم شرطين باستخدام المعامل ,إليك مثال ثاني عن وظائف قصر الدارة في الفيجوال بيسك
  .لشخص ما" عمر الكلب"لتحديد ما يسميه بعض الناس  AndAlsoيتم استخدامه بعد المعامل 

Dim HumanAge As Integer 
        HumanAge = 7 
 سنة الكلب تساوي سبع سنوات بشرية'        
        If HumanAge <> 0 AndAlso 7 / HumanAge <= 1 Then 
            MsgBox("عمرك على األقل سنة آلب واحدة ") 
        Else 
            MsgBox("عمرك اقل من سنة آلب واحدة") 
        End If 

  
 7على األقل  HumanAgeنت القيمة في المتغير وهذا اإلجراء يحاول تحديد فيماذا آا, 7وذلك بتقسيم عمره على ,)ضخم هكذا يسمى عمر الكلب لشخص ما (وهذا جزء من برنامج

ِ  بالكالب ،  َ  َ ُّ تت ع ل ق  مثيرة آطريقة أقترح وهذا, سنوات بعمر الكلب 4ستكون ,سنة 28فإليك ما يعني اذا آان عمر شخص ما , من قبل "عمر الكلب"اذا لم تكن قد سمعت بمبدأ ( سنوات  حيث      
ِ للكالب  أن      lifespan  تقريبا  حياة فترة ً       roughly للبشر  التي ُ   س بع ِ ُ ي ستعمل  .. )     ُ وي م ك ن  If  ين في جملةشرط الكود َ       ِ  ْ ْ أ ن   ُ  َ ي ست عمل  َ  ِ    ت ش ك يلة في ُ  َ     ْ ِ السياقات  مختلفة من َ   في يمكنك ان تستعمله         

ِ إجراء  ِ حدث       ُ ي دق ق . ما   ِّزر على آائن  النقر    ُ شرط ال ُ  ّ  ُ    لر ؤية  األول    ّ بأن  مؤقت لبشك افترضت ,HumanAge العدد صفر في المتغير فيم اذا تم وضع    ِ المستعمل     َ ُ ع ن د ه          من الحس  الكفاية فيه بما ِ ْ 
ْ  لو ض ع  َ ُ ي نتج  سلبي عدد ألن HumanAge في المتغير إيجابي ُ   ع مر   ُ ي ختبر  الثاني الشرط. الخاطئة   َ   ِ  الن تائ ج ُ    َ الشخص  فيم اذا  َ      إلى ينالشرط آال ما تم تقيم إذا.األقل على سنوات سبعة بعمر     
ِ رسالة  صندوق في "على األقل سنة آلب واحدةعمرك " الرسالة يتم عرض،وابالص ِ الشخص  آان إذا.      ْ م ن  أقل      عمرك اقل " الرسالة يتم عرض سبعة، ِ 

  ."من سنة آلب واحدة
ُ غي رت    ّ   بأن ني اآلن   ّ  تخي ل َ قيمة   ّ   ِ متغي ر ال      ّ    HumanAge  م ن ْ ُ  ي ح دث ؟ذا ما. 0 إلى 7 ِ    ْ َ     بيسك ،وذل والجفي مترجم قبل من طأخ يتم تقيمه الى  Ifالجملة شرط َ  ُ ي م نع        ِ التقييم  ك      ْ ْ أ ن  من الثاني الشرط َ  َ  ي قي م ، َ   ّ  ُ 
ُ ي م ك ن  الذي" التقسيم على الصفر" الشذوذ   nastyتحمينا من   Ifايضا جمل .  short-circuiting االختصار َ  أ و ، halting  يقافاإل هكذا  ِ  ْ ْ أ ن  ُ  َ ي ن تج  َ  ّ   َ قس من ا إذا َ ْ    الجديدة القيمة( 0الـ على 7  

ِ لمتغي ر ل  ّ     HumanAge .(ع ن د ن يك فلم َ ِ بيسك  والجفي في اإلمكانية نفس ناِ ْ  ُ ض ع فو. 6     ُ متغي ر ال ِ   ّ    HumanAge بيسك  والجفي في 0 إلى ِ َ آ ان  6     ُ س ي نتج   َ  ِ وقت  خطأعنه  َ ُ    انهيار آامل  و تشغيل   
ُ ي مكن  آان )If  إذا (جملة آامل ألن ،للبرنامج ْ أن  ُ    َ  قي م ،ت   ِ بيسك  والجفي في  permitted غير مسموح به صفر على والقسمة  ّ  ْ م ن حصلنا على فائدة  األستوديوالفيجوال  في. 6     ِ سلوك  ِ      
  short-circuiting .االختصار
ِ  الخالصة ، ُ ي ف تح        ِ بيسك  والجفي في OrElse وو AndAlso المعامالن َ ْ   ِ  بيسك ، والجفي لمبرمجي جديدة إمكانيات بضعة     ِ اإلمكانية  هاضمن من    َ ْ  لم ن ع         ِ أخطاء    ِ وقت        الغير األخرى    َ   ِ  والن تائ ج التشغيل   

ُ محتمل ال ومن. عة   ّ متوق  ِ األداء  حسينت    ً أيضا       ْ  بو ض ع       َ ِ تلك الشروط    ِ    للح سابالتي تستهلك وقت             ِ نهاية  في    َ  الشرط ، جملة      َ بيسك  والجفي ألن      ِ حسابات  ُ  ّ  ي ؤد ي ال     ِ الشرط        تكن  مالم المكلفةهذه      
ّ آ ل  حول بعناية تحتاج الن تفكر حال، أية على. يةضرور ْ ق د   التي المحتملة الشروط ُ    .عند تغيير حاالت المتغير أثناء تنفيذ البرنامج Ifجملة  ُ    ُ   ت صادف ها َ 

 
فالمتغير الكائني الذي لم يتم إسناد أي قيمة له ال يمكن استخدامه ( ,بشيء ما Nothingعام في تقيم التعابير  في الفيجوال بيسك وهو محاولة مقارنة القيمة الشيء )pitfallمأزق (يوجد شرك

  :خذ الجمل التالية) في الحسابات أو في المقارنات
Dim B As SolidBrush 
        B = New SolidBrush(Color.Cyan) 
        If B.Color = Color.White Then 
            MsgBox("Please select another brush color") 
        End If 

في الجملة الثانية من , المستخدم من استخدام  اللون االبيض في الرسم prohibitوتمنع , brushلون الفرشاة ومن ثم تختبر, Bالمتغير   SolidBrushهذه الجمل تنشئ من المتغير الكائني
حدوث خطأ وقت سيؤدي إلى ,له بدون أن تمهد  Bفإذا حاولت أن تستخدم المتغير, فكل شكل يتم رسمه بهذه الفرشاة يظهر بلون السيان" السيان"إلى اللون   Bمقطع الكود تم التمهيد للمتغير 

الن ,سيتم إطالقه عندما يدخل البرنامج إلى جملة الشرط)خطأ وقت التنفيذ (في مثالنا استثناء,"مرجعية" بدون قيمة" NullReferenceExceptionاستثناء "وهذا الخطأ البشع,التنفيذ
لتجرب ذلك اجعل العبارة الثانية من الكود تعليق , والتي ال يمكن مقارنتها إلى أي شيءNothing شيء ما بـقيمة الشيء somethingوالكود يحاول مقارنة ) انه الشيء( المتغير ليس لديه

لترى ما يحدث ومن اعمل على إزالة عالمة االقتباس إلرجاع  ومن ثم قم بتنفيذ البرنامج,لجعلها تعليق  = SolidBrush(Color.Cyan) NewBوذلك بوضع عالمة اقتباس مفردة أمام 
  )الشيء(ليس  Bوذلك من خالل التأآد من أن المتغير ,دعنا نصلح هذا , كود مرة ثانيةالسطر إلى ال

  
If B IsNot Nothing And B.Color = Color.White Then 
            MsgBox("Please select another brush color") 
End If 



يقيم جميع الشروط في " و" ANDفالمعامل ,وهذه الحالة غير مطبقة هنا, Nothing)وليس الشيء(لهذا الكائن قيمةفقط اذا آان , Bاللون للكائن    Colorيجب أن تقارن خاصية  Ifعبارة 
آانت خطأ  ومهما يكن فانه لن يتجاوز عن تقيم بعض الشروط ولو,  فإذا آانت جميع الشروط صحيحة فان النتيجة صح .لتحديد قيمة التعبير) قيم صح أو خطأ(التعبير ومن ثم يدمج نتائجها

في الطرف األول من التعبير أي يعمل على " و"يعمل ما يجب أن يعمله المعامل  AndAlsoالمعامل " . باإلضافة إلى" AndAlsoاستخدم المعامل , لتجنب المقارنات غير الضرورية,
بغض ,وآامل التعبير سيتم تقيمه إلى خطأ,فال يوجد سبب لمتابعة مقارنة لونه,آان الشيءاذا  Bأي أن المعامل ,مقارنة الشرط األول فإذا آان خطأ فال يوجد حاجة لمقارنة الشرط الثاني 

  AndAlsoإليك آيفية استخدام المعامل , النظر عن لون الفرشاة
If B IsNot Nothing AndAlso B.Color = Color.White Then 
            MsgBox("Please select another brush color") 
End If 

إلى خطأ  فكامل التعبير خاطئ وال توجد حاجة  AndAlsoفحالما ينقلب جزء في عملية , انه قصر التقييم لكامل التعبير حالما أتى في مساره قيمة خاطئة AndAlsoال عن المعامل يق
ذا المعامل يمكن أن يعمل على زيادة سرعة عملية المقارنة للتعابير المنطقية ه, OrElseوهو المعامل  OR يوجد معامل أخر مكافئ  لقصر دارة التعبير للمعامل. ,لتقييم الشروط المتبقية

وقت طويل " و"فإذا ما اخذ الشرط الثاني  للمعامل .يوجد سبب أخر جيد من اجل قصر تقيم التعبير وهو للمساعدة في إتمام العمل,AndAlsoنوعا ما وهذا المعامل ليس بأهمية المعامل 
  . لجعل التأآد من عدم تنفيذ الشرط األخر عندما يكون ال حاجة له AndAlsoتستطيع استخدام المعامل ) تمكن من الوصول إلى قاعدة بيانات بعيدةمثال عليه ال(لتنفيذه

   Loop Statements:جمل الدوران 
وعبارات , همات المؤلفة من العمليات التي يجب أن يتم اعادتها مرة بعد مرةالعديد من الم, repetitively تسمح لك عبارات الدوران بتنفيذ واحد أو أآثر من اسطر الكود بشكل متكرر

  :وتدعم الفيجوال بيسك جمل الدوران التالية,الدوران جزء هام من أي لغة برمجة
◆ For. . .Next                         ( من .... التالي) 
◆ Do. . .Loop                               (اعمل......آرر) 
◆ While. . .End While  ( بينما......نهاية بينما) 

  For...Nextالتالي.....من -اوال
, أن تعرف عدد مرات التكرار التي ستقوم بها الجمل الموضوعة ضمن التكرار الذي سيتم تنفيذه the For. . .Nextيتطلب الدوران  األخرىبشكل مختلف عن باقي التكرارات 

  :ه الشكل العام التاليلدي) التكرار(الدوران
For counter = start To end [Step increment] 
            statements() 
Next [counter] 

counter = start) بداية العداد(end To )إلى النهاية([Step increment] )خطوة الزيادة(statements )العبارات التي تنفذ داخل التكرار(  
[counter] Next)تاليالعداد ال(  

يتم تنفيذ التكرار ,جميعا قيم عددية increment والزيادة,counter, start, end المعامالت النسبية) بدك تكتبها أو ال ما في مشكلة(الكلمات المحجوزة في األقواس المربعة اختيارية
For. . .Next  عدد من المرات المطلوبة في العدادcounter  لنهائية في حلقة التنفيذ القيمة ا) أو تجاوز(حتى الوصولFor. . .Next ,يعمل فيجوال بيسك التالي:  

 start العداد مساوي للبداية counterيضع  -1
ت الزيادة فإذا آان,وال حتى مرة واحدة.اذا آانت آذلك فانه يخرج من الحلقة بدون أن ينفذ الجمل في جسم الدوران) القيمة العظمى للعداد(يختبر فيما اذا العداد اآبر من النهاية -2

 .اذا آانت آذلك فانه يخرج من الحلقة بدون ايضا أن ينفذ الجمل في جسم التكرار) القيمة الصغرى(يختبر البيسك لرؤية فيما اذا العداد اقل من النهاية,سالبة
  )المقطع من الكود في جسم الدوران( ينفذ الجمل في   البلوك -3
يتم , غير محدد incrementفإذا آان معامل الزيادة النسبي , Stepالذي يلي الكلمة المحجوزة  incrementمل الزيادة النسبي يزيد قيمة العداد بنفس الكمية  المحددة في معا  -4

  تبعا لها counter العداد  decreasedينقص , أما اذا آانت الخطوة قيمة سالبة 1زيادة العداد بالقيمة 
   3يستمر بالخطوة رقم    -5

  :وتحسب المتوسط لهم data الية تمسح آل العناصر لبيانات المصفوفة العددية الحلقة في القائمة  الت
Dim data(50) As Integer 
Dim i As Integer, total As Double 
        For i = 0 To Data.GetUpperBound(0) 
            total = total + Data(i) 
        Next i 
Debug.WriteLine(total / Data.Length) 

يجب أن تضع نهاية للتكرار بعد (هو أن قيمة النهاية يتم وضعها في بداية التكرار For. . .Nextعندما تعمل مع الحلقات,الشيء الوحيد األآثر أهمية الذي يجب أن تحفظه في ذاآرتك
  :تنفيذه عشر مرات وليس مئة مرةالتكرار التالي سيتم .مثال,تغيير قيمة نهاية المتغير في جسم الحلقة لن يعطي ثماره, ))To (إلى

Dim endValue As Integer = 10 
        Dim i As Integer 
        For i = 0 To endValue 
            endValue = 100 
     { more statements } 
        Next i 

  
  )التكرار(النهاية من الدوران(ية هي مثال عن حلقة غير منتهيةالعبارة التال,من ضمن الحلقة  counter تستطيع ومهما يكن أن تعدل قيمة العداد 

For i = 0 To 10 
            Debug.WriteLine(i) 
            i  = i - 1 
Next i 

  
  )لقطع الحلقة الغير منتهية Ctrl + Breakاذا جربت هذه الحلقة اضغط (في الواقع ال تزيد ابد ,هذه الحلقة ليس لها نهاية 

  :ال تعالج عداد الحلقة :مالحظة 
اذا آان عدد , وهكذا, overflowsوتجاوز الحد infinite loopsمثل الحلقات الالنهائية  أخطاءسيقود إلى  األغلبوهذا  النوع مت التدريب على ,معالجة العداد للحلقة غير مرغوب وبقوة

 األوانلتقفز خارج الحلقة قبل ) End While. . .Whileنهاية بينما...بينما(أو الحلقة) Loop. .. Doآرر......اعمل(استخدم  الحلقة,غير معروف مقدما,التكرار لحلقة ما
prematurely )استخدم العبارة )قبل أن يتم االنتهاء من التكرارNext For  

  
وال حتى ,وإال فان جسم الحلقة لن يتم تنفيذه أبدا,الزيادة يجب أن تكون سالبة اذا آانت البداية اآبر من النهاية فان قيمة,يمكن أن يكون موجب أو سالب increment المعامل النسبي للزيادة

خارج  bails outيتوقف متغير العداد من اجل الخروج عندما تحرر الحلقة قيمة ما , .For عن عداد من ضمن عبارة الحلقة باإلعالن 2008يسمح لك الفيجوال بيسك . ,مرة واحدة 
  ,الحلقة

For i As Integer = 1 To 10 
            Debug.WriteLine(i.ToString) 
        Next 
        Debug.WriteLine(i.ToString) 

 االعالن عنه لم يتم iاالسم "العبارة االخيرة لن يتم ترجمتها ومحرر الكود سيضع تحتها خط متعرج ويولد رسالة خطأ,وهو غير مرئي خارج نطاق الحلقة,آعداد للحلقة iتم استخدام المتغير 
the Name ‘i’ is not declared "  

  Do...Loop)آرر...أعمل(الحلقة  -ثانيا



فان العبارات في جسم ,فاذا آان صحيحا).شرط الحلقة(تقيم الفيجوال بيسك تعبير ما,أو حتى يصبح شرط ما محقق,مقطع من العبارات طالما أن شرط ما محقق)آرر...أعمل(تنفذ الحلقة 
يتابع البرنامج التنفيذ مع ,فاذا آان التعبير خطأ).بلوك الجمل يتم تنفيذه مرة على االقل(أو عند نهاية الحلقة ) قبل تنفيذ أي جملة(يتم تقييم التعبير أما في بداية الحلقة ,يذها الحلقة يتم تنف

أو حتى يصبح ,يمكن للحلقة أن تنفذ إما بينما يكون الشرط صحيحا ,basic model ي وآالهما يستخدم نفس التشكيل األساس Do. . .Loopيوجد نوعين لجملة .العبارات التي تلي الحلقة
  .,لتحديد إلى متى ستبقى العبارات قيد التنفيذ Until و Whileهذين النوعين يستخدمان الكلمة المحجوزة ,الشرط صحيحا

  :لتنفيذ مقطع من جمل بينما يكون الشرط صحيحا استخدم الشكل العام التالي
Do While condition 
            statement(-block) 
Loop 

  
  :لتنفيذ مقطع من جمل حتى يصبح الشرط صحيحا استخدم الشكل العام التالي

  
Do Until condition 
            statement(-block) 
Loop 

  
Do . .ولكن الحلقة )بلوك الحلقة ال ينفذ وال حتى مرة واحدة( While. . .Doيتم تجاوز الحلقة , اذا آان الشرط خطأ,الشرط conditionعندما ينفذ الفيجوال بيسك هذه الحلقات يقيم اوال 

.Until عندما يصل التنفيذ الى عبارة , يتم تنفيذهاLoop يكرر بلوك الجمل للحلقة,يقيم الفيجوال بيسك التعبير مرة ثانية,آرر Do. . .While,و ا,ما يزال صحيحا)  الشرط(اذا آان التعبير
اما .,يتم تنفيذها عندما يكون الشرط خطأUntil Do يتم تنفيذها عندما يكون الشرط صح والحلقة  While. . .Doالحلقة ,باختصار, اذا آان التعبير خطأ  Until. . .Doيكرر الجمل للحلقة 
  مع تقييم الشروط في نهاية التكرار,م لكال الحلقتينإليك الشكل العا,يسمح لك بتقييم الشرط  لدى نهاية التكرار Do. . .Loopالنوع األخير لجملة 

Do 
            statement(-block) 
Loop While condition 
 
Do 
            statement(-block) 
 Loop Until condition 

  
افترض ,Do. . .Loopإليك امثلة نموذجية عن استخدام هذه الحلقة ,خول في الحلقةالنه اليوجد اختبار عند الد,آما يمكن ان تخمن الجمل في جسم الحلقة يتم تنفيذها مرة واحدة على األقل 

سنفترض انه اليوجد عدة فراغات في النص (وتريد ان تحصي الكلمات في النص) TextBoxالنص ألداة صندوق النص  Textمثل خاصية (يحفظ بعض النص  MyTextان المتغير 
: وهذه الطريقة تقبل معاملين نسبيين, 13والتي ستناقش بالتفصيل في الفصل  IndexOfاستخدم الطريقة ,اليجاد نسخة من الحرف في النص)ةوان ميزة الفراغ تفصل الكلمات المتالحق

أخر في النص، تعود بموقع فراغ  IndexOfوفي آل مرة تجد الطريقة ,الحلقة التالية يتم تكرارها طالما انه يوجد فراغات في النص,مكان نص البحث والحرف الذي يتم البحث عنه
  :آما يظهر هنا)الدوران(والتي تشير الى نهاية التكرار 1-القيمة  IndexOfُ   ٍِ          ت رج  ع الطريقة ,عندما ال يكون هناك فراغات في النص.الفراغ

Dim MyText As String = "The quick brown fox jumped over the lazy dog" 
        Dim position, words As Integer 
        position = 0 : words = 0 
        Do While position >= 0 
            position = MyText.IndexOf(" ", position + 1) 
            words += 1 
        Loop 
        MsgBox("There are " & words & " words in the text") 

يحفظ موقع رمز الفراغات  positionالمتغير , في النص   والذي يعني انه يوجد فراغات أخرى,تعود بعدد موجب IndexOf دالة الطريقة  يتم تنفيذها بينما Do. . .Loopالحلقة 
الفراغ الذي في الموقع األول  بالطبع غير ذلك سيبقى البرنامج محتفظا بإيجاد نفس(إضافة واحدplus 1البحث عن الفراغ التالي يبدأ من موقع الفراغ الحالي مع ,المتالحقة في النص

والذي يحفظ العدد الكلي للكلمات عندما ينتهي )من احصاء عدد الفراغات في النص(بمقدار واحد wordsومن اجل آل فراغ تم إيجاده يعمل البرنامج على زيادة القيمة للمتغير )للفراغ
 . .Doهذا فقط مثال عن الحلقة . String class لفئة النص  Split مثل الطريقة  its constituentله  على فكرة يوجد طريقة ابسط لتقسيم النص الى الكلمات المكونة.التكرار

.While, نص (عليك إدخال جملة القرار التي تحقق من النص الذي ليس لديه طول,اني افترضت ان النص يحوي على األقل آلمة واحدة: ربما  الحظت المشكلة في مقطع الكود السابق
  .وبالتالي ليس عليك المحاولة في عد آلماته)zero-length strings فريبطول ص

إليك نفس الكود ولكن مع حلقة  position  -1في هذه الحالة عليك االستمرار في البحث عن الفراغات حتى يصبح المتغير .Untilتستطيع آتابة الكود لنفس اإلجراء مع الكلمة المحجوزة 
  :مختلفة

Dim position As Integer = 0 
        Dim words As Integer = 0 
        Do Until position = -1 
            position = MyText.IndexOf(" ", position + 1) 
            words = words + 1 
        Loop 
  MsgBox("There are " & words & " words in the text") 

   While...End While)بينما نهاية...بينما(الحلقة  -ثالثا
  :للحلقة الشكل العام التالي,هذه الحلقة تنفذ بلوك من الجمل طالما الشرط محقق

While condition 
            Statement_block 
End While 

والتي ,"بينما" Whileيرجع التحكم الى عبارة )نهاية بينما(  While ndEصحيحا فان جميع العبارات في البلوك سيتم تنفيذها،عندما يصل التنفيذ الى العبارة conditionاذا آان الشرط 
" نهاية بينما“While Endيتابع البرنامج مع الجمل التي تلي عبارة )خطأ(اما اذا آان الشرط غير صحيح .يتم اعادة العملية,فإذا الشرط مازال صحيحا,تعمل على تقييم الشرط مرة أخرى

وطالما ان المستخدم يعمل على إدخال قيم .وبالتالي ينهي الحلقة,يستطيع المستخدم ان يدخل قيم سالبة ليدل على انه قد أنهى عملية إدخال القيم,تخدم بيانات عددية الحلقة التالية تطلب من المس
  :الكلي totalفان البرنامج يستمر بإضافتها للمتغير ,عددية موجبة

Dim number, total As Double 
        number = 0 
        While number >= 0 
            total = total + number 
            number = InputBox("Please enter another value") 
        End While 

في بعض األحيان يتم تقيم الشرط الذي يحدد متى تنتهي .لعاموال تؤثر على المجموع ا,قبل ان تبدأ الحلقة الن هذه القيمة ليست قيمة سالبة numberالى المتغير 0عملت على إسناد القيمة 
  :إليك الخطوط العريضة لمثل هذه الحلقة,ونرجع إليه قيمة صح او خطأ من ضمن جسم الحلقة  Boolean نصرح عن متغير منطقي ,وفي هذه الحالة,الحلقة أعلى الحلقة

Dim repeatLoop As Boolean 
        repeatLoop = True 



        While repeatLoop 
          { statements } 
            If condition Then 
                repeatLoop = True 
            Else 
                repeattLoop = False 
            End If 
        End While 

  :يمكن ان ترى في بعض األحيان بلوك حلقات غريبة آتالي
   While True 
    { statements } 
   End While 

  :ومن الشائع تسريع الشرط الصحيح آما يلي
While 1 = 1 

 تنتهي الحلقة التالية عندما يتم,.والتي يتم استدعاءها عندما يصبح شرط ما صح او خطأ,Exit While من الظاهر ان هذه الحلقة النهائية يجب ان يتم إنهاءها من ضمن جسمها بالعبارة
  :مواجهة شرط ما في جسم الحلقة

  While True 
      { statements } 
            If condition Then Exit While 
     { more statements } 
   End While 

   Nested Control Structures:تراآيب التحكم المتداخلة
فيمكن لتراآيب التحكم في الفيجوال بيسك ان تكون متداخلة وعلى عدة مستويات )For. . .Next ضمن الحلقة If. . .Thenمثل بلوك (او تدخل ترآيب تحكم داخل أخر,تستطيع ان تضع 

ك التأآد علي,عندما تدخل تراآيب التحكم ضمن بعضها البعض.,والمحرر بشكل إلي يترك فراغات مناسبة لتراآيب القرار و الحلقات المتداخلة لجعل البرنامج أسهل من اجل القراءة,آما تريد
يوضح مقطع الكود التالي . ان تنهي الشرط End Ifوتغلق الحلقة بعد  Ifضمن عبارة   For. . .Nextال تستطيع ان تبدأ بالحلقة :بعبارة أخرى.من انه يتم فتحها وإغالقها من نفس الترآيب

  )ل النظامية والتي يجب ان يتم استبدالها في مكانها والتي لن يتم ترجمتها بالطبعاألقواس المتعرجة تشير الى الجم(آيف تدخل عدة عبارات تحكم بالسياق ضمن بعضها البعض
For a = 1 To 100 
      { statements } 
            If a = 99 Then 
      { statements } 
            End If 
            While b < a 
     { statements } 
                If total <= 0 Then 
    { statements } 
                End If 
            End While 
            For c = 1 To a 
    { statements } 
            Next c 
Next a 

 او نهاية بينما,End If نهاية اذا,Next التالي(الق المناسبةألجعل من الكود أآثر قابلية للقراءة ومن اجل إيجاد عبارة اإلغ Nextبعد العبارات  counterلقد آتبت أسماء متغيرات العداد 
End While.(  

  :two-dimensional array لجميع عناصر مصفوفة ذات بعدين) استكشاف(تبين الجمل التالية ترآيب متداخل لحلقة والتي تعمل مسح
Dim Array2D(6, 4) As Integer 
        Dim iRow, iCol As Integer 
        For iRow = 0 To Array2D.GetUpperBound(0) 
            For iCol = 0 To Array2D.GetUpperBound(1) 
                Array2D(iRow, iCol) = iRow * 100 + iCol 
                Debug.WriteLine(iRow & ", " & iCol & " = " & Array2D(iRow, iCol) & " ") 
            Next iCol 
        Next iRow 

في آل عملية ) iRow(بينما تتفحص الحلقة الداخلية جميع العناصر في الصف المحدد بواسطة عداد الحلقة الخارجية.تتفحص آل صف للمصفوفة) iRowالتي مع العداد(الحلقة الخارجية
والحلقة الداخلية يتم تنفيذها آامال على الصف ,يعود عداد الحلقة الخارجية ليزداد بمقدار واحد,ةدوران،بعد ان تكمل الحلقة الداخلية عملها في الصف الذي حددته لها الحلقة الخارجي

ن فالعنصر الحالي لدى آل عملية دورا,يتالف جسم الحلقة من جملتين والتي تسند قيمة ما الى عنصر المصفوفة الحالي ومن ثم تطبعه في نافذة المخرجات.,فتعمل مسح لجميع عناصره,الثاني
فالكود التالي يختبر القيمة المعطاة من قبل المستخدم لتحديد فيم اذا آانت موجبة فإذا آانت آذلك فانها ,تستطيع ايضا ان تعمل على مداخلة عبارات متعددة. Array2D(iRow, iCol)هو

  .تحدد فيم اذا آانت هذه القيمة تتجاوز حد معين
Dim Income As Decimal 
        Income = Convert.ToDecimal(InputBox("Enter your income")) 
        If Income > 0 Then 
            If Income > 12000 Then 
                MsgBox("You will pay taxes this year") 
            Else 
                MsgBox("You won’t pay any taxes this year") 
            End If 
        Else 
            MsgBox("Bummer") 
        End If 

أما اذا آان موجب , )Bummer"MsgBox"(سيتم تنفيذها وستظهر الرسالة Then. . .Ifللجملة  Elseفان العبارة ,فإذا آان سالبا,اوال مع صفر Income" الدخل"تم مقارنة المتغير
مقطع الكود المبين هنا ال ينجز أي تحقيقات شاملة ويفترض ان المستخدم لن يعمل ,ماد على نتيجة هذه المقارنة فانه سيتم عرض رسالة مختلفةوباالعت 12000فانه يتم مقارنته مع القيمة 

  income.على إدخال نص عندما يطلب ا منه لبرنامج ان يكتب دخله
   The Exit Statement:العبارة خروج 



افترض ,أو حتى من إجراء ما ,او من حلقة ما, في ترآيب تحكم ما)قبل إتمام تنفيذ آل الجمل(بشكل سابق ألوانه prematurelyن مقطع الجمل الخروج م" خروج" Exit تسمح لك العبارة
ستولد خطأ  Math.Sqrtفالطريقة (ابهوألن الجذر التربيعي لالعداد السالبة ال يمكن حس,لسلسلة من األعداد  square rootوالتي تحسب الجذر التربيعي  For. . .Nextان لديك الحلقة 

  )وقت التنفيذ
For i = 0 To UBound(nArray) 
            If nArray(i) < 0 Then 
MsgBox(”Can’t complete calculations” & vbCrLf &”Item ” & i.ToString & ” is negative! ”) 
                Exit For 
            End If 
            nArray(i) = Math.Sqrt(nArray(i)) 
        Next 

  
  

 والحلقةDo…loop)(( Exit Do(يوجد عبارات خروج مشابهة من اجل . فإذا تم إيجاد عنصر سالب في هذه الحلقة فان البرنامج يخرج من الحلقة ويستمر في تنفيذ الجمل التالية للجملة 
While loopوهي:, (Exit While)وايضا عبارة اختر Selectوهي(Exit Select),و اإلجراءات الفرعية وهي)الداالت(وايضا توجد عبارات خروج من اجل الوظائف: (Exit 

Function and Exit Sub),لتعبير فإذا آانت الحلقة السابقة جزء من وظيفة فلربما تريد إظهار الخطأ والخروج ليس فقط من الحلقة ولكن ايضا من الوظيفة نفسها باستخدام اExit 
Function  

   Writing and Using Procedures آتابة واستخدام اإلجراءات
فالعديد من المهمات البرمجية او ما يشابها يمكن ان يتم إدارتها وترتيبها .الفكرة في تقسيم التطبيقات الكبيرة الى أقسام اصغر ومقاطع قابلة للترتيب و اإلدارة ليست بالجديدة في عالم البرمجة

ولكن آيف سيتفاعل البرنامج ,فأنت ترآز على االسم المستعمل,فمثال عندما تكتب آود لحدث النقر .الج الحدث هو فقط مثال واحد عن تقسيم التطبيقات الكبيرة الى مهمات اصغرفمع.,بالكامل
تخرق لغة   permeatesفهي , ء ستجعلك قلقا فيما يخص برمجة األحداثهذه األشيا,مع حدث النقر؟ ماذا يحدث عندما يتم نقر األداة بشكل مزدوج؟او اذا ما تم النقر على اداة أخرى

وهل من السهولة التحكم بها؟من اجل التساؤالت السابقة  آل ,او حتى ولو تم آتابة التطبيقات الكبيرة بواسطة أقسام اصغر فهل سيتم التعرف على هذه األقسام بشكل جيد,الفيجوال بيسك 
  .اء مستقل والذي يتم اختباره بشكل منفصل عن البقيةمهمة يتم إتمامها بواسطة إجر

فاإلجراء الفرعي عادة ينجز أفعاال وال يعود بأي ,)البعض يطلق عليها الدالة(اإلجراء الفرعي والوظيفة: نوعي اإلجراءات المدعومة بواسطة الفيجوال بيسك هما , آما ذآرت سابقا
فكالهما اإلجراء الفرعي والوظائف يمكنها قبول ,وهذا فقط الفرق الوحيد بين اإلجراءات الفرعية والوظائف.عمل بعض الحسابات وتعود بقيمةتقوم ب,بينما الوظيفة من الناحية األخرى .نتيجة

  .إلجراءهي القيم التي يعمل وفقا لها آود ا Argumentsالمعامالت النسبية وعادة ,والتي هي القيم التي تمررها لإلجراء عندما تستدعيه:معامالت نسبية
  Subroutines)  الفرعية(اإلجراءات الجزئية

  ويمكن استدعاءها باالسم,Sub...End Sub ومقطع الجمل يتم وضعه ضمن مجموعة عبارات  ,اإلجراءات هي مقطع  من العبارات والتي تقوم بمهمة محددة تماما
  :ه بواسطة اسمهاإلجراء الجزئي التالي يعرض التاريخ الحالي في صندوق رسالة ويمكن استدعاء

Sub ShowDate() 
        MsgBox(Now().ToShortDateString) 
End Sub 

يتم تنفيذ .ولكن حتى هذا اإلجراء الجزئي هو مقطع من آود معزول عن باقي التطبيق,من الطبيعي أن تكون المهمة المنفذة بواسطة اإلجراء الجزئي أن تكون أآثر تعقيدا من المعروضة هنا
 Exitمن المكن الخروج من اإلجراء بشكل مسبق باستخدام العبارة . يعود التحكم إلى البرنامج الذي استدعاه End Subراء الجزئي وعندما يصل التنفيذ إلى نهاية العبارة عبارات اإلج

Sub  .خروج من اإلجراء تتوقف جميع المتغيرات المصرح عنها ضمنه من اجل فعندما سيتم ال.جميع المتغيرات التي يتم اإلعالن عنها ضمن اإلجراء هي متغيرات محلية بالنسبة لإلجراء
  .عملية الخروج

اذا أردت أن يعرض أي تاريخ أخر عليك أن تعالجه ,يعرض التاريخ الحالي في صندوق نص()ShowDateفاإلجراء الجزئي ,معظم اإلجراءات تقبل ايضا التصرف تبعا للمعامالت النسبية
  :نسبي لهبشكل مختلف وتضيف معامل 

Sub ShowDate(ByVal birthDate As Date) 
        MsgBox(birthDate.ToShortDateString) 
End Sub 

يرى نسخة من المتغير وليس )الفرعي(تعني أن اإلجراء الجزئيByVal الكلمة المحجوزة ,)زمن(تاريخ typeونوعه ,هو متغير يحفظ تاريخ ليتم عرضه birthDate" تاريخ الميالد"
لعرض التاريخ الحالي في صندوق رسالة،عليك استدعاء .,ما يعني هذا عمليا أن اإلجراء الفرعي ال يستطيع أن يغير قيمة المتغير الممررة إليه بواسطة التطبيق الذي استدعاه.متغير نفسهال

  :                                   اإلجراء الجزئي آما يلي من ضمن برنامجك
                  ShowDate()  

  :استخدم عبارة مثل التالية.لعرض أي تاريخ أخر بالمعالجة الثانية لإلجراء الفرعي 
Dim myBirthDate = #2/9/1960# 
        ShowDate(myBirthDate) 

  أو تستطيع أن تمرر القيمة ليتم عرضها مباشرة بدون استخدام المتغير آوسيط
ShowDate(#2/9/1960#) 

  :  ()ShowDateالعبارة التي تعرض التاريخ من ضمن اإلجراء الفرعي: يوجد فقط مكان واحد في آودك عليك تحريره.بعد أن تغير تنسيق التاريخ اذا قررت فيما
  :تنفيذ العبارة السابقة موضح بالشكل التالي

  
  Functionsالداالت (الوظائف



القيمة التي تمررها من الوظيفة .وبسبب القيم المعادة من قبلها لذا فان الوظائف تشبه المتغيرات من حيث أن لديها أنواع,يجة ماولكن الوظيفة تعود بنت, الدالة مشابهة تماما لإلجراء الجزئي
  ونوعها يجب يطابق نوع الوظيفة" القيمة المعادة"تدعى ,إلى اإلجراء الذي يستدعيها إعادتهاوالتي يتم 

  :آما هو مبين هنا" Function. . .End Function "الجمل التي تصنع وظيفة ما يتم وضعها في مجموعة من جمل.اءات الفرعيةتقبل الوظائف معامالت نسبية تماما مثل اإلجر
Function NextDay() As Date 
        Dim theNextDay As Date 
        theNextDay = Now.AddDays(1) 
        Return theNextDay 
 End Function 

  
هي طريقة لنوع  AddDays " إضافة يوم. "التي تحدد نوع الوظيفة،بشكل مشابه تماما للتصريح عن المتغيرات Asمتبوعة باسم الوظيفة والكلمة المحجوزة  Functionحجوزة الكلمة الم
والتي تستدعي ,هي وظيفة مخصصة NextDayالوظيفة ,يخ الحاليتعود بتاريخ يوم الغد بإضافة يوم إلى التار()NextDay الوظيفة ,وهي تضيف عدد من األيام للتاريخ الحالي,التاريخ

  .إلتمام الحسابات)المعدة مسبقا(المبنية داخليا AddDaysالطريقة 
تي عادة ما تكون متغير يجب أن يكون هذه القيمة وال,والتي يتم إتباعها بالقيمة التي تريد اعادتها من وظيفتك Returnمن خالل عبارة ,نتيجة الوظيفة يتم اعادتها إلى البرنامج المستدعي لها

في المرة .ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان  ومن الممكن ايضا أن تظهر عدة مرات في آود الوظيفة,العبارة المعادة حدث الن تكون أخر عبارة في الوظيفة:في مثالنا,من نفس نوع الوظيفة
  .تستطيع ايضا أن ترجع قيمة ما إلى اإلجراء لمستدعي وذلك بإسناد النتيجة إلى اسم الوظيفة.ويعود التحكم للبرنامج المستدعي لها,األولى يتم فيها تنفيذ العبارة المعادة ويتم إنهاء الوظيفة

  :()NextDayالطريقة لتالية بديلة عن آتابة آود الوظيفة 
Function NextDay() As Date 
        NextDay = Now.AddDays(1) 
    End Function 

ٍ                       إنها ت ع د قيمة الوظيفة المعادة" اعد" Returnهذا اإلسناد الينه الوظيفة مثل عبارة ,ولن استخدم المتغير,هذه المرة إنني قمت بإسناد نتيجة الحساب إلى اسم الوظيفة مباشرةالحظ  ولكن ,     ُ 
وبشكل مشابه تماما للمتغيرات ". اخرج من الوظيفة" Exit Functionفة العبارةأو عندما يتم مصاد,"انهي الوظيفة" Function Endستنتهي الوظيفة عندما يتم الوصول إلى العبارة 

فان اسم الوظيفة يجب أن ,نموذج ما formاذا صرحت عن وظيفة في )بالطبع,وهذا الكالم ينطبق على اإلجراء الفرعي(مفرد ومميز ضمن مجالها unique يجب أن يكون للوظيفة اسم 
 scopeللوظائف نفس قواعد المجال . فان اسمها يجب أن يكون مفرد ومميز في المشروع,صديق Friendآعام أو  Publicا ما صرحت عن وظيفة ما اذ, يكون مفرد ومميز في الفورم

أو  Public" عام"يفة بواسطة الكلمة المحجوزةتستطيع أن تعدل المجال االفتراضي للوظ,في الواقع.التي يتم تطبيقها على المتغيرات ويمكن أن يتم ابتدائها بالعديد من نفس الكلمات المحجوزة
ويتم التصريح عنها بالكلمة ,باإلضافة لذلك فان للوظائف أنواع تماما آالمتغيرات.Protected Friend وصديق ومحمي Friendأو صديق  Protectedأو محمي  Privateخاص 

فان متوسط طول آلمة ما .تحصي عدد الحروف في نص ما()Count Charsعدد الكلمات،والوظيفة تعمل على إحصاء ()Count Wordsعلى فرض أن الوظيفة ".آــ" Asالمحجوزة 
  :يمكن أن يتم حسابه آما يلي

  Dim longString As String, avgLen As Double 
longString = TextBox1.Text 
avgLen = CountChars(longString) / CountWords(longString) 

  
عندما يتم تنفيذ العبارة ,أداة صندوق النص وتسند هذا النص إلى متغير، والذي تم استخدامه فيما بعد آمعامل نسبي لكال الوظيفتينTextBox1األولى تحصل على النص من العبارة التنفيذية 

تستطيع استدعاء نفس بنفس الطريقة .ن ثم يقسم النتائج المعادةمع المعامالت نسبية محددة وم  CountWordsوالوظيفة  CountCharsالثالثة فان الفيجوال بيسك يستدعي أوال الوظيفة
وتعود بعدد الحروف , يمكن أن تحول النص في صندوق نص ما إلى الحالة الكبيرة()Convert الوظيفة ,مثال,ولكن النتيجة لن يتم تخزينها في أي مكان ,التي تستدعي فيها اإلجراء الجزئي

  :تستدعي هذه الوظيفة آما يليس.بشكل طبيعي ,التي قامت بتحويلها
nChars = Convert() 

  :مع العبارة التالية()Convertسوف تستدعي الوظيفة ,TextBox فانك لن تحتاج إال إلى تحديث النص على أداة صندوق النص ,اذا آنت ال تبالي بالنسبة للقيمة المعادة
Convert() 

   Arguments:المعامالت النسبية
إعادة تسمية هذا بمعامل نسبي .,تقبل معامالت نسبية من البرنامج المستدعي procedures معظم اإلجراءات. لوظائف ليست معزولة بالكامل عن باقي التطبيقاإلجراءات الجزئية وا

argument:الجزئية والوظائف مع بقية التطبيق وهكذا آيفية التواصل بين اإلجراءات. ,وهو قيمة ما تعمل على تمريرها إلى اإلجراء والتي بموجبها يعمل عادة اإلجراء.  
بعض المعامالت النسبية يمكن أن تكون .,ويجب أن تزود بقيمة ما لكل معامل نسبي لإلجراء عندما يتم استدعاءه,اإلجراءات الجزئية والوظائف يمكن أن تقبل أي عدد من المعامالت النسبية

  :  تقبل عددين وتعود باألصغر بينهما,مثال ()Min الوظيفة المخصصة,معامالت النسبية االختياريةسترى آيف تعالج ال,اختيارية وهذا يعني تستطيع أن نحذفها
Function Min(ByVal a As Single, ByVal b As Single) As Single 
        Min = IIf(a < b, a, b) 
End Function 

  
IIf() أما اذا آان هذا التعبير خطأ تعود .فإذا آان التعبير صحيح فان الوظيفة تعود بالمعامل النسبي الثاني,وهو تعبير منطقي,ألولوالتي تقيم المعامل النسبي ا) جاهزة(هي وظيفة معدة داخليا

  :استخدم بعض العبارات آما يلي,الستدعاء الوظيفة المخصصة , بالمعامل النسبي الثالث()IIfالوظيفة 
Dim val1 As Single = 33.001 
        Dim val2 As Single = 33.0011 



        Dim smallerVal As Single 
        smallerVal = Min(val1, val2) 
Debug.Write("The smaller value is " & smallerVal) 

 The "33.001القيمة األصغر هي " Immediate window سترى التالي في نافذة اإلخراج المباشر)ضع هذه الجمل في معالج حدث النقر على الزر(اذا نفذت هذه العبارات 
smaller value is 33.001  " في نافذة المخرجات المباشرة 3.33بعبارة مثل التالية سترى القيمة ,اذا حاولت استدعاء نفس الوظيفة بقيمتين من النوع المزدوج 

Debug.WriteLine(Min(3.33000000111, 3.33000000222)) 
فكال القيمتين نفس ,فأي منهما؟ليس هناك أي فارق طالما التحويل يتم إلى النوع المفرد.,ويرجع واحد منهما,متين من المزدوج إلى نوع البيانات المفرديعمل المترجم على تحويل آال القي

في بداية " خيار التدقيق فعال" Option Strict Onادخل العبارة ,onوهو فعال  Strict optionمع خيار التدقيق ()Minالشيء المهم الذي سيحدث اذا حاولت أن تستخدم الوظيفة .الشيء
فالوظيفة ,()Min ترى أن المترجم يضع خط متعرج تحت العبارة التي تعالج الوظيفة,أو ضع خيار التدقيق إلى فعال من صفحة خصائص المشروع آما تعلمت سابقا.الملف وقبل آل عبارة

IIf()  تقبل متغيران من النوع الكائنيObject variables آمعامالت نسبية arguments,فخيار التدقيق يمنع المترجم من تحويل الكائن إلى قيمة عددية ,وتعود بأحدهما آنتيجة لها
  :عليك أن تغير معالجته آما يلي()IIfالستخدام الوظيفة مع خيار التدقيق .

Function Min(ByVal a As Object, ByVal b As Object) As Object 
        Min = IIf(Val(a) < Val(b), a, b) 
 End Function 

سنعود إلى هذا المثال البسيط فيما بعد في )وهكذا,dates تاريخ,نصي  stringsو  integersصحيح (التي تستطيع ان تقارن المعامالت لجميع األنواع()Minمن الممكن أن تنفذ الوظيفة 
  ’’.Overloading Functions‘‘"إعادة تعريف الوظائف"هذا الفصل

  Passing Mechanisms-Argument:آليات تمرير المعامالت النسبية
 تمرير المعامالت النسبية بالقيمة:فاألمثلة حتى اآلن قد استخدمت اآللية االفتراضية,واحد من أهم المواضيع في معالجة إجراءاتك هو موضوع اآللية المستخدمة في تمرير المعامالت النسبية

byvalue. في تمرير المعامالت النسبية هي التمرير بالمرجع اآللية االخرىby reference,ولكن من الهام أن تعرف , على الرغم من أن معظم المبرمجين يستخدمون اآللية االفتراضية
  .االختالف بين آال اآلليتين ومتى تستخدم أي منهما

  By Value versus by Referenceبالقيمة مقابل بالمرجع 
 the changes aren’tفالتغيرات غير ثابتة , حتى ولو غيرها اإلجراء ,فقط يرى نسخة من المعامل النسبي) اإلجراء الفرعي او الوظيفة(فان اإلجراء,نسبي ما بالقيمةعندما تمرر معامل 

permanent,وفقط مقطع ,لقيمة هو أن قيم المعامل النسبي معزولة عن اإلجراءالفائدة من تمرير المعامالت النسبية با.بكلمة أخرى قيمة المتغير األصلي الممررة إلى اإلجراء لن تتأثر
آانت آلية التمرير  6في الفيجوال بيسك, 2008وهذه هي اآللية االفتراضية في تمرير المعامالت النسبية في الفيجوال بيسك ,الكود الذي تم التصريح عنها به يستطيع أن يغير قيمها

  . 2008إلى الفيجوال بيسك 6وخاصة اذا عملت على ترحيل آود فيجوال بيسك.,وهذا شيء يجب أن تأخذه في حسبانك.جعاالفتراضية للمعامالت النسبية بالمر
مل على إدخالها فان المحرر سيع,ByValفاذا ما حذفت الكلمة المحجوزة . أمام اسم المعامل النسبي ByValاستخدم الكلمة المحجوزة .لتحديد المعامالت النسبية التي سيتم تمريرها بالقيمة

  .,ألنها الخيار االفتراضي,بشكل أوتوماتيكي
  :في تصريح المعامل النسبي آما يلي ByValاستخدم الكلمة المحجوزة .بالقيمة  يتم تمريره()Degreesللتصريح على أن المعامل النسبي للوظيفة 

Function Degrees(ByVal Celsius As Single) As Single 
        Return ((9 / 5) * Celsius + 32) 
    End Function 

  
  :أضف السطر التي تغير قيمة المعامل النسبي في الوظيفة ByValلترى ما تعمله الكلمة المحجوزة 

Function Degrees(ByVal Celsius as Single) As Single 
        Celsius = 0 
Return ((9 / 5) * Celsius + 32) 
End Function 

  
  :ي الوظيفة آمايليواالن استدع

Dim ctemp As Integer 
        CTemp = InputBox("Enter temperature in degrees Celsius") 
        MsgBox(CTemp.ToString & " degrees Celsius are " & Degrees((CTemp)) & " degrees Fahrenheit") 
    End Sub 

32 degrees Celsius are 89.6 degrees Fahrenheit 
  :في تعريف الوظيفة واستدعي الوظيفة آما يلي ByRefبالكلمة المحجوزة  ByValبدل الكلمة المحجوزة 

Dim ftemp As Single 
        Dim celsius As Single 
        Celsius = 32.0 
        FTemp = Degrees(Celsius) 

)" degrees Fahrenheit"FTemp & &  " degrees Celsius are "MsgBox(Celsius.ToString &   
  "درجة فهرنهايت 89.6درجة سلسيوس هي  0:"هذه المرة سيعرض البرنامج الرسالة التالية

0 degrees Celsius are 89.6 degrees Fahrenheit  
الن المعامل النسبي تم تمريره بالمرجع،فأي تغير . 0د اإلعادة آانت القيمة وعن) غيرت قيمته(ولكن الوظيفة غيرت هذه القيمة. 32آانت قيمته,عندما تم تمرير المعامل النسبي الى الوظيفة

  .بالنتيجة عندما حاول البرنامج المستدعي ان يستخدم المتغير آان للمتغير قيمة مختلفة عن تلك المتوقعة.permanently يتم عمله في اإلجراء يؤثر على المتغير بشكل ثابت
   ltiple ValuesReturning Muارجاع قيم متعددة

وتضع قيم هذه المعامالت ByRef معامالت نسبية إضافية وبالمرجع additional argumentsفعلى اغلب األحوال عليك ان تمرر ,اذا أردت آتابة وظيفة تعود بأآثر من نتيجة واحدة
فيم مجموعة .,تحسب اإلحصائيات الضرورية لمجموعة بيانات,ما بعد في هذا المقطعالتي ستراها في" اإلحصاءات المحسوبة()CalculateStatistics "فالوظيفة .من ضمن آود الوظيفة

واالنحراف المعياري  averageوهما المتوسط :يجب ان تعود بقيمتين ()CalculateStatisticsفالوظيفة ,البيانات يتم تخزينها في مصفوفة تم تمريرها الى الوظيفة بالمرجع
standard deviation إليك التصريح عن الوظيفة, ياناتلمجموعة الب CalculateStatistics():  

Function CalculateStatistics(ByRef Data() As Double, ByRef Avg As Double, ByRef StDev_    As Double) As Integer 
End Function 

   StDevو  Avgتين المحسوبتين من قبل الوظيفة تم اعادتهم في المعامالت النسبية والقيمتين الهام.,والتي هي عدد القيم في مجموعة البيانات Integerتعود الوظيفة بـ
Function CalculateStatistics(ByRef Data() As Double, ByRef Avg As Double, ByRef StDev As Double) As Integer 
        Dim i As Integer, sum As Double, sumSqr As Double, points As Integer 
        points = Data.Length 
        For i = 0 To points - 1 
            sum = sum + Data(i) 
sumSqr = sumSqr + Data(i) ˆ 2 
        Next 
        Avg = sum / points 
StDev = System.Math.Sqrt(sumSqr / points - Avg ˆ 2) 
        Return (points) 
    End Function 

  :قم بإعداد مصفوفة من النوع المزدوج وصرح عن متغيرين لحفظ المتوسط واالنحراف المعياري لمجموعة البيانات,الستدعاء الوظيفة من ضمن آودك 



Dim Values(99) As Double 
        ' Statements to populate the data set 
        Dim average, deviation As Double 
        Dim points As Integer 
        points = CalculateStatistics(Values, average, deviation) 
        Debug.WriteLine(points & " values processed.") 
        Debug.WriteLine("The average is " & average & " and") 
        Debug.WriteLine("the standard deviation is " & deviation) 

 فوضوي(االنحراف في الدالة التي استخدمتها يمكن ان يصبح غير مرتب,ولكن مهمايكن,استخدام المعامالت النسبية بالمرجع هي ابسط طريقة للوظيفة التي ترجع بعدد من القيم
cluttered(آما .ضحة بشان المتغيرات النسبية هل يجب ان يتم إسناد قيم له قبل استدعاء الوظيفةيوجد مشكلة أخرى في هذه التقنية وهي انها غير وا.وخاصة اذا أردت ان تعود بقيم أآثر

  سترى باختصار من الممكن بالنسبة للوظائف ان تعود بمصفوفة او ترآيب مخصص مع الحقول و بأي عدد من القيم
   Passing Objects as Argumentsتمرير الكائنات آمعامالت نسبية

يستطيع اإلجراء الوصول وتعديل مكونات الكائن الممررة آمعامالت " بالقيمة"حتى ولو خصصت لها الكلمة المحجوزة,معامالت نسبية فانه يتم تمريرها بالمرجععندما تمرر الكائنات آ
وقائمة المصفوفة ,مصفوفة والتي تم تحسينها من مصفوفة قائمة  ArrayListفالكائن هو . مقطع الكود التالي يوضح هذا.وستكون قيمة جديدة مرئية في اإلجراء الذي صنع االستدعاء,نسبية

ArrayList  ولكن لتتبع هذا المثال آل ما تحتاج معرفته هو ان الطريقة , تم مناقشتها بالتفصيل الحقاAdd "تعمل على إضافة بند جديد الى قائمة المصفوفة،وتستطيع ان تصل الى " إضافة
في معالج حدث الضغط على الزر انشأ نسخة جديدة من آائن قائمة المصفوفة واستدعي اإلجراء . بشكل مشابه لعناصر المصفوفة) الفهرس(دآساالن indexالبنود المفردة بواسطة قيمة 

  حتى ولو تم تمرير آائن قائمة مصفوفة الى اإلجراء الجزئي بالقيمة فان اإلجراء الجزئي سيصل الى بنودها.لملئ القائمة ()PopulateListالفرعي 
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim aList As New ArrayList() 
        PopulateList(aList) 
        Debug.WriteLine(aList(0).ToString) 
        Debug.WriteLine(aList(1).ToString) 
        Debug.WriteLine(aList(2).ToString) 
    End Sub 

جيدة  elegant methodيوجد طرق .,فانه تم التمرير بالمرجع,حتى ولو خصصت الكلمة المحجوزة بالقيمة.المجمعات األخرى collectionsنفس الكالم ينطبق على المصفوفة وجميع 
"           ’’,Functions Returning Structures‘‘ء ومنها معالجة اإلجراء آوظيفة تعود بترآيب ،آما سيتم شرحها في مقطعأخرى من اجل تعديل مكونات الترآيب من ضمن إجرا

  .فيما بعد في هذا الفصل" الوظائف التي تعود بتراآيب
   in Functions-Built)الجاهزة(الوظائف المعدة داخليا
فيجوال (ستجدهم بالتفصيل في التالي)MSDNالمساعدة(وتستطيع ان تجدها في المستندات,تي تعالج مهمات مشترآة او معقدةبالعديد من الوظائف ال 2008تزود الفيجوال بيسك

  )فرع الوظائف لشجرة المحتويات في مستندات فيجوال استوديو_المراجع_فيجوال بيسك_استوديو
Visual Studio_ Visual Basic _ Reference_ Functions branch of the contents tree in the Visual Studio documentation.)  

والعديد العديد من الوظائف ,financial وظائف التمويل,)وهذه بالحقيقة عمليات معقدة جدا(وظائف النجاز الحسابات مع التاريخ,فيوجد وظائف من اجل العمليات الرياضية المشترآة
  .فقط عليك معرفة آيف تستدعي هذه الوظائف وآيفية استخالص القيم المعادة,يك معرفة آيف تعمل داخلياوعندما تستخدم الوظائف الجاهزة ليس عل. األخرى
عام الشكل ال.آل ما تحتاج معرفته هو المعامالت النسبية التي يجب ان تمررها الى الوظيفة وآيفية استخالص النتيجة,مثال تحسب المدفوعات الشهرية على قرض ما)()Pmt الوظيفة(فالدالة

 PV ).فترة القرض بالشهر(عدد مرات الدفع: NPer,)الموضوعة(هي الفائدة الشهرية المرغوبة:نسبة الفائدة :Rate ,هي المدفوع شهريا MPay  :حيث ان:هو التالي()Pmtللوظيفة 
   )الكمية التي أخذتها من البنك( القيمة الحالية للقرض:

 MPay = Pmt(Rate, NPer, PV, FV, Due) 
هو معامل نسبي اختياري أخر والذي يحدد القيمة : FVوايضا المعامل )في أول الشهر او في نهاية الشهر(فهو معامل نسبي اختياري ويحدد متى سيتم دفع المستحق الشهرية: eDuأما 

 accumulateستودعها في البنك آل شهر الستكمال  deposit لتي ولكن يمكن ان تساعدك على حساب آمية النقود ا,وهذه المعامالت ليس لها حاجة في حالة القرض.المستقبلية للكمية
للبنك وستدفعها في آل شهر حتى يتراآم المبلغ  oweأنت مدين بها (الكمية المعادة بواسطة الوظيفة هي قيمة سالبة ألنها نقود مستحقة عليك.(الكمية المطلوبة خالل الفترة المقررة للقرض

  )القرض المقرر ان تستوفي فيها آامل القرضالكلي المستحق عليك خالل فترة 
To calculate the monthly payment for a $20,000 loan paid off over a period of six years at a fixed interest rate of 7.25%, you call the 

Pmt() function, as shown in Listing  
  :آما في الكود التالي Pmtاستدعي الوظيفة  %7.25خالل فترة ستة سنوات عند نسبة فائدة ثابتة سنويا بـ2$0,000لحساب المدفوع شهريا من اجل مثال قرض آميته 

Dim mPay, totalPay As Double 
        Dim Duration As Integer = 6 * 12 
        Dim Rate As Single = (7.25 / 100) / 12 
        Dim Amount As Single = 20000 
        mPay = -Pmt(Rate, Duration, Amount) 
totalPay = mPay * Duration 
        MsgBox("Your monthly payment will be " & mPay.ToString("C") & vbCrLf & "You _  will pay back a total of " & 
totalPay.ToString("C")) 

المدفوع شهريا للقرض  mPayهو  Pmtوالقيمة المعادة بواسطة الوظيفة . يفة تطلب الفائدة الشهرية المقصودة وليس الفائدة السنويةالن الوظ 12الحظ ان نسبة الفائدة تم تقسيمها على 
ثم اضغط على الزر شغل المشروع ومن ,وضعت السطور السابقة في معالج حدث الضغط على زر  فإذاRate ونسبة الفائدة Amountالفترة والكمية  Duration :المحدد بالمتغيرات 

  :ستظهر لك الرسالة التالية في صندوق رسالة
Your monthly payment will be $343.39    ) 343.39$مدفوعك شهريا سيكون( 
You will pay back a total of $24,723.80 )24,723.80$ستدفع آامل المبلغ المسترجع بمقدار(  

Let’s say you want to accumulate $40,000 over the next 15 years by making monthly deposits of equal amounts. To calculate the 
monthly deposit amount, you must call the Pmt() function, passing 0 as the present value and the target amount as the future value. 

Replace the statements in the button’s Click event handler with the following and run the project  
لحساب الكمية التي .سنة 15الخمسة عشر السنة القادمة وذلك باستيداع آميات شهرية متساوية خالل هذه  15في  40,000$لنقول انك تريد ان تضع نقود في البنك حتى تتراآم وتصبح 

بدل الجمل في حدث الضغط على الزر بالتالي ومن ثم جرب )القيمة المستقبلية FVالمطلوبة(والقيمة المقصودة, PVآقيمة حالية 0وتمرر لها )Pmt(عليك استدعاء الوظيفة ,ستودعها شهريا
  :المشروع

Dim mPay As Double 
        Dim Duration As Integer = 15 * 12 
        Dim Rate As Single = (4.0 / 100.0) / 12 
        Dim Amount As Single = -40000.0 
        mPay = Pmt(Rate, Duration, 0, Amount) 
        MsgBox("A monthly deposit of " & mPay.ToString("C") _ 

)"every month will yield $40,000 in 15 years"& vbCrLf &                  
وسوف تضع أنت في البنك ,162.54$عليك ان تودع شهريا,معدل فائدة سنوي ثابت  %4على فرض,سنة  15خالل  40,000$مايظهره هذا الكود هو انك اذا أردت ان تراآم

  .والباقي سيكون الفائدة التي تربحها 30,000$تقريبا
ود لهذه الوظيفة الن الحسابات التمويلية شائعة تماما في ولكن معظمنا يجد انه من الصعوبة آتابة الك,Framework الوظيفة واحدة من ابسط وظائف التمويل والمزودة من قبل إطار العمل

فإذا آنت مطور تطبيقات تمويلية عليك ان تبحث عن وظائف التمويل ,فالعديد من الوظائف التي تحتاجها موجودة مسبقا وآل ماتريد معرفته هو آيفية استدعاءها,البرمجة الموجهة لألعمال



هذه الوظيفة ليست بالوظيفة التافهة آما .رقم الشهر وتعود باسم الشهر,والتي تقبل آمعامالت نسبية, ()MonthName زة أخرى وهي اسم الشهردعنا ننظر الى وظيفة جاه.في المستندات
تقبل معامالت نسبية رقم الشهر  MonthNameالوظيفة ) .اإلعدادات اإلقليمية للغة(في اللغة للويندوز المحلي abbreviationيمكن ان تعتقد ألنها تعود باسم الشهر او ألنها اختصار 

في آل مرة تنفذ فيها هذه الجمل )آالهما االختصار واالسم الكامل(الجمل التالية تعرض اسم الشهر الحالي,خطأ والتي تحدد فيما اذا سوف تعود باختصار او باالسم الكامل للشهر/وقيمة صح
  )غة التي لديك في نظام آمبيوتركإلعدادات الل(سوف ترى اسم الشهر الحالي في للغة الحالية

Dim mName As String 
        mName = MonthName(Now.Month, True) 
        MsgBox(mName) ' prints ”Jan” 
        mName = MonthName(Now.Month, False) 
        MsgBox(mName) ' prints ”January” 

راجع مستندات ميكروسوفت (وهذه الوظيفة تقبل معامل نسبي اضافي يحدد اليوم األول من األسبوع,لتي تعود باسم اليوم ألسبوع محدد وظيفة أخرى مشابهة للسابقة وهي الوظيفة وا
لتي تقوم إلى حد ما بالعمليات التطبيقية العديد من الوظائف ا. للغة) الناحية الوظيفية(الفعالية  functionalityالدور لرئيسي للوظائف هو توسيع )لمعلومات اضافية حول الشكل العام للوظيفة
هذا باإلضافة إلى الوظائف الجاهزة تستطيع أن تكتب  وظائف مخصصة ,ولكنها ليست آافية تقريبا الحتياجات المطورين أو لجميع أنواع التطبيقات,المشترآة أو العامة تم تضمينها في اللغة

  ..ع التاليآما سيتم شرحه في المقط.لتبسيط تطوير تطبيقات خاصة
  Custom Functions: الوظائف المخصصة

يمكننا أن نستدعيه من عدة أماآن في )سواء آان اإلجراء الجزئي أو الفورم(وهذا اإلجراء,معظم الكود الذي نكتبه للفورم يكون في وظيفة مخصصة أو في إجراء جزئي تابع لها
لذا سوف نرآز على معالجة الوظائف المخصصة باستثناء أن للوظائف قيمة راجعة فكل شيء نقوله هنا وفي ,أنها ال تعود بقيمةواإلجراءات الجزئية هي تماما مثل الوظائف ما عدا .التطبيق

  .المقطع التالي ينطبق على اإلجراءات الجزئية ايضا
مفرد  uniqueوهذا العدد " عدد الكتاب القياسي الدولي"الكتب بواسطة ) يدتحد(يتم تعريف . لوظيفة تعمل شيء ما مفيد قي حقيقة األمر)ولكنه ليس تافه(لنظر على مثال بسيط نوعا ما

  :(ISBN)ومميز
international standard book number (ISBN)  رقم متبوعة برقم اختبار  12ويترآب هذا العدد من check digit.رقم  12لحساب رقم االختبار هذا تضرب آل رقم من الـ

لحساب . 10وبعد االنتهاء من عملية ضرب األرقام يتم تقسيم المجموع على .,وهكذا مرة أخرى 1والرقم الثالث يتم ضربه بـ 3والرقم الثاني يتم ضربه بـ 1ه بـفالرقم األول يتم ضرب,بثابت
  :قم بحساب مجموع النواتج التاليةISBN 978078212283 رقم االختبار للعدد

+ 9 * 1 + 7 * 3 + 8 * 1 + 0 * 3 + 7 * 1 + 8 * 3 
2 * 1 + 1 * 3 + 2 * 1 + 2 * 3 + 8 * 1 + 3 * 3 = 99  

 الوظيفة).ISBN : 9780782122831 (الكامل هو" العدد القياسي الدولي للكتاب"وبالتالي  1أو  9-10ورقم االختبار هو 9فالباقي هو 10وعندما تقسمه على 99المجموع هو
ISBNCheckDigit() م للـرق12المبينة في الكود التالي تقبل الISBN آمعامالت نسبية وتعود برقم االختبار المناسبcheck digit   

Function ISBNCheckDigit(ByVal ISBN As String) As String 
        Dim i As Integer, chksum As Integer = 0 
        Dim chkDigit As Integer 
        Dim factor As Integer = 3 
        For i = 0 To 11 
            factor = 4 - factor 
            chksum += factor * Convert.ToInt16(ISBN.Substring(i, 1)) 
        Next 
        Return (((10 - (chksum Mod 10)) Mod 10)).ToString 
    End Function 

ولكن آمجوع ليس له معنى ويتم حذفه في , ISBNما يؤدي إلى أصفار هام في الـ(,ا آنصوص وليس أعدادتم معالجته ISBNsتعود بقيمة نصية الن أرقام  ISBNCheckDigitالوظيفة
المعامل النسبي األول هو موضع نص في النص والثاني هو عدد الحروف التي .لكائن النص تستخرج عدد الحروف من النص الذي يتم تطبيقها عليه Substringالطريقة ).القيم العددية
وخالل الدوران ,خالل الدوران األول للحلقة فانه يستخرج الحرف األول.ISBNيستخرج حرف واحد في آل مرة من متغير النص  ISBN.Substring(i, 1)التعبير.خراجهايجب است

  .الثاني فانه يستخرج الحرف الثاني وهكذا
بعد أن تم  ISBNللـ checksumهذا المتغير هو مجموع االختبار. chksumنتيجة إلى المتغيروتم إضافة ال factorوالذي تم ضربه بقيمة المتغير,الحرف المستخرج هو رقم عددي

يضع قيمة العشرة  Modوالتي طرحناها من عشرة والمعامل الثاني)يعطي باقي عملية القسمة على عشرة Mod المعامل األول (وأخذنا باقي القسمة 10حساب المجموع قمنا بتقسيمه على 
  .وهو ما تعود به الوظيفة ISBNو رقم اختبار الـ وهذا ه. إلى صفر

وتستطيع استخدامها مع تطبيقات االنترنت والتي تسمح .صحيح  ISBNتستطيع استخدام هذه الوظيفة في تطبيق يحفظ قاعدة بيانات الكتب للتأآد من أن جميع الكتب التي تم إدخالها بـ
فليس على المطورين الذين يستخدمون الوظيفة التي ,حتى عندما تمرره إلى مطورين اخزين,س الكود سيعمل مع تطبيقين مختلفين نف,الخاص  بها ISBNللمستعرض بان يطلب آتبا بواسطة 

على الفورم ومن  ابدأ مشروع جديد وضع زر, ISBNCheckDigitالختبار الوظيفة, عليهم فقط استدعاء هذه الوظيفة واستخالص نتيجتها,عملتها أن يعرفوا آيف تم حساب رقم االختبار
  :ثم ادخل العبارات التالية في معالج حدث الضغط على الزر آما يلي

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Debug.WriteLine("The check Digit is " & ISBNCheckDigit("978078212283")) 
    End Sub 

يمكنك بدل أن يتم إظهار النتيجة في نافذة ,والكود المستدعي لها آما عملنا عندما تم استدعاء الوظيفة من خالل معالج حدث الضغط على الزر ISBNCheckDigitبعد إدخال آود الوظيفة
  . ندوق النص إلى الوظيفة لحساب رقم االختبارالنص ألداة ص Textالمخرجات أن تضع أداة صندوق نص على الفورم وتمرر خاصية 

  Passing Arguments and Returning Values:تمرير المعامالت النسبية والقيم المعادة
ا المقطع سنغطي العديد من في هذ,ودكتعلمت حتى اآلن آيف تكتب وتستدعي اإلجراءات مع العديد من المعامالت النسبية وآيفية استخالص القيم المعادة للوظائف واستخدامها في آ

  :أو مصفوفات من القيم وأنواع بيانات مخصصة,المواضيع المتقدمة  على تقنية تمرير المعامالت النسبية وآيفية آتابة الوظائف التي تعود بقيم متعددة
  Passing an Unknown Number of Arguments:تمرير عدد غير معروف من المعامالت النسبية

في بعض .والبرنامج الذي يستدعي اإلجراء يجب أن يزود بالقيم من اجل جميع المعامالت النسبية,المعامالت النسبية التي يتوقعها إجراء ما بتم جدولتها في تعريف اإلجراء بشكل عام جميع
أو بشكل عام،  averagesفاإلجراءات التي تحسب المتوسطات .,يمكن أن ال تعرف آم عدد المعامالت النسبية التي سيتم تمريرها إلى اإلجراء,ومهما تكنOn occasion الحاالت

والتي  ParamArrayيدعم الكلمة المحجوزة  2008لذا فان الفيجوال بيسك,معالجة قيم متعددة تقبل من القليل إلى العديد من المعامالت النسبية والتي عددها غير معروف وقت التصميم
إلضافة بنود إلى أداة ,بالعناصر ListBox افرض  انك تريد أن تمال أداة صندوق قائمة:دعنا ننظر إلى المثال التالي.لنسبية إلى إجراء ماتسمح لك بتمرير عدد متغير من المعامالت ا

  :للمجمع التابع لعناصرها آما يلي"Add إضافة "استدعي الطريقة ,صندوق القائمة
ListBox1.Items.Add("new item") 

تستطيع آتابة إجراء جزئي والذي ,اذا اضفت عدة بنود بشكل متالحق  إلى أداة صندوق القائمة  من ضمن آودك .إلى أداة صندوق القائمة   new item"يدبند جد"هذه الجملة تضيف نص 
  :االجراء التالي يضيف عدد متغير من المعامالت النسبية إلى أداة صندوق القائمة.ينجز هذه المهمة

Sub AddNamesToList(ByVal ParamArray NamesArray() As Object) 
        Dim x As Object 
        For Each x In NamesArray 
            ListBox1.Items.Add(x) 
        Next x 
    End Sub 

اذا آانت . الممررة إلى اإلجراء الجزئي parametersوالتي تحفظ جميع المعامالت  ParamArrayهذه المعامالت النسبية لإلجراء الجزئي هي مصفوفة مسبوقة بالكلمة المحجوزة 
إلضافة بنود إلى )وهكذا,integer أعداد صحيحة,string نص(تستطيع أن تصرح عن مصفوفة من نوع معين,تحفظ بنود من نفس النوع the parameter arrayمصفوفة المعامالت 

  :آمايلي AddNamesToListالقائمة استدعي اإلجراء الفرعي 
AddNamesToList("Robert", "Manny", "Renee", "Charles", "Madonna") 



subroutine is given by the following expression  
تي تم تمريرها فعدد المعامالت النسبية ال.parameter array لمصفوفة المعامالت Lengthاستخدم الخاصية , اذا أردت معرفة عدد المعامالت النسبية الممررة بشكل فعلي إلى اإلجراء

   ()NamesArray.Length:تعطى بالتعبير التالي AddNamesToListإلى اإلجراء الفرعي  
  :وتضيف هذه العناصر إلى القائمة NamesArrayالحلقة التالية تدور على جميع عناصر المصفوفة 

Dim i As Integer 
        For i = 0 To NamesArray.GetUpperBound(0) 
            ListBox1.Items.Add(NamesArray(i)) 
        Next i 

اإلجراءات التي تقبل العديد .تعود فهرس العنصر األخير في المصفوفة GetUpperBoundمصفوفات الفيجوال بيسك وآما علمنا من قبل أن فهرس العنصر األول هو الصفر والطريقة 
لنقول انك تريد أن تستدعي بعض اإلجراءات وتحدد ,عليك استخدام الفاصلة الموافقة,لحذف بعضا من المعامالت النسبية .يةمن المعامالت النسبية تعتمد على ترتيب المعامالت النسب

  :فيجب استدعاء اإلجراء آما يلي.الثاني،الثالث والرابع,المعامالت النسبية األول
ProcName(arg1, , arg3, arg4)  

  .وترتيبها ال يعمل أي اختالف,)األولوية( statureكون عادة مشابهة في المعامالت النسبية إلجراءات فرعية مشابهة ت
 prime رآب هي مرشحة رئيسيةالوظائف التي تحسب المتوسط أو اإلحصاءات األساسية االخرى لمجموعة من األعداد أو إجراء فرعي يمأل أداة صندوق قائمة أو أداة صندوق م

candidates الن تنفذ هذه التقنية.  
اذا آانت الوظيفة تقبل مصفوفة معامالت يجب أن تكون .عليك أن تأخذ بالتقنية المشروحة في المقطع التالي,ن اإلجراء يقبل عدد متغير من المعامالت التي تكون غير متساوية األولويةاذا آا

  .هذه المعامالت هي األخيرة في القائمة وان ال يكون احد المعامالت االخرى اختياري
 Named Argumentsنسبية المحجوزة المعامالت ال

  .تعلمت آيف تكتب إجراءات بمعامالت نسبية اختيارية وآيف تمرر عدد متغير من المعامالت إلى اإلجراء
راء ما بالمعامالت النسبية المصرح عنها فيجوال بيسك يطابق القيم الممررة إلى إج,بشكل افتراضي .هو ترتيب المعامالت النسبية, ومع ذلك القيد الرئيسي آللية تمرير المعامالت النسبية

  )positional وهذا هو السبب في أن  المعامالت النسبية التي رايتها حتى اآلن تدعى المعامالت النسبية الموضعية(بالترتيب
وتستطيع أن تزود بالمعامالت النسبية في أي ترتيب الن التميز هنا ) وزةالمحج(لتحديد المعامالت النسبية المسماة 2008الفيجوال بيسك)مقدرة(بواسطة إمكانية) ترقيته(هذا التقييد تم رفعه

  .االسم،العنوان،وعنوان االميل:افترض انك آتبت وظيفة تتوقع ثالث معامالت نسبية.باالسم وليس بترتيب هذه المعامالت في قائمة المعامالت النسبية لإلجراء
Function Contact(Name As String, Address As String, EMail As String) 

مهما يكن يوجد طريقة أآثر أمنا الستدعاء هذه ,في ذلك الترتيب,وااليميل,والعنوان,االسم:عندما تستدعي هذه الوظيفة عليك أن تزود ثالث نصوص والتي تطابق المعامالت النسبية
  :لوظيفة آما يليفبدال من استدعاء ا.زود المعامالت النسبية بأي ترتيب بواسطة أسماءها:الطريقة

Contact("Peter Evans", "2020 Palm Ave.,Santa Barbara, CA 90000", _ 
      "PeterEvans@xample.com") 

  :تستطيع استدعاءها آمايلي
Contact(Address:="2020 Palm Ave., Santa Barbara, CA 90000", _ 
              EMail:="PeterEvans@example.com", Name:="Peter Evans") 

  :لتختبر هذه التقنية  ادخل التصريح التالي للوظيفة في آود الفورم.يسند القيم للمعامالت المسماة الن المعامالت النسبية تم تمريرها باالسم فتستطيع أن تزود بها و بأي ترتيب تريد =المعامل
Function Contact(ByVal Name As String, ByVal Address As String, ByVal EMail As String) As String 
        Debug.WriteLine(Name) 
        Debug.WriteLine(Address) 
        Debug.WriteLine(EMail) 
        Return ("OK") 
    End Function 

  :ومن ثم استدعي الوظيفة من ضمن حدث الضغط على الزر بالعبارة التالية
Debug.WriteLine(Contact(Address:="2020 Palm Ave., Santa Barbara, CA 90000", _ 

))"PeterEvans@example.com", EMail:="Peter Evans"Name:=  
  :سترى التالي في نافذة المخرجات المباشرة

Peter Evans 
2020 Palm Ave., Santa Barbara, CA 90000 
PeterEvans@example.com 
OK 

الحظ أن تعريف الوظيفة هو نفسه فيما آنت تستدعيها .بقة إلى المعامل النسبي وتستطيع أن تعالجهم بنفس الطريقة التي تعالج المعامالت النسبية الموضعيةتعرف الوظيفة أي من القيم المطا
ولكن ,لنسبية االسمية تجعل الكود أآثر أمنا وأسهل للقراءةفالمعامالت ا.االختالف هو في آيفية استدعاء الوظيفة وليس في آيفية اإلعالن عنها,بالمعامالت النسبية الموضعية أو االسمية
تستطيع أن ترى  IntelliSense is onعندما يكون المساعد الفوري فعال ,باإلضافة إلى ذلك ,فمعظم المبرمجين ال يستخدمون هذه الطريقة ,وبسبب أنها تحتاج إلى الكثير من الكتابة

  .مبادلة متغيران بالخطأ swapping وهذا م يقلل من .....)الوظائف,أثناء آتابة الكود يظهر المساعد الفوري تعريف المتغيرات(بيةتعريف الوظيفة عندما تدخل المعامالت النس
   More Types of Function Return Values:أنواع أخرى لقيم الوظائف المعادة

إمكانية الوظائف على ارجاع .,من الممكن ان تعود بأنواع بيانات مخصصة وحتى مصفوفات,او النصوص الوظائف غير مقتصرة على ارجاع أنواع بيانات بسيطة مثل األعداد الصحيحة
ت تسمح استخدام أنواع بيانات معقدة مثل التراآيب والمصفوفا.,لذلك فإننا سوف نستكشفها بالتفصيل  في المقطع التالي,جميع أنواع البيانات تجعلها مرنة جدا ويمكن آتابة الكود لها ببساطة 

  .لك بكتابة وظائف تعود بقيم متعددة
   Functions Returning Structuresالوظائف التي ترجع بتراآيب  

ة الكلمة بتزويد المعامالت النسبية بواسط,تعلمت انك تستطيع ان تعود بقيمتين او أآثر من وظيفة ما,حتى اآلن,افترض انك تريد وظيفة تعود بمدخرات زبون ما و أرصدة حسابه الجارية
إليك مثال بسيط عن الوظائف التي تعود بنوع بيانات .وآتابة وظيفة ما تعود بمتغير من هذا النوع) تراآيب(الطريقة األآثر روعة هي إنشاء نوع بيانات مخصصة.ByRefالمحجوزة 
  :ئ وظيفة تعود بأنواع بيانات مخصصةوهذا المثال يضع الخطوط العريضة للخطوات التي يجب ان تعيدها في آل مرة تريد فيها ان تنش,مخصص

 :أنشئ مشروع جديد  وادخل التصريح عن نوع بيانات مخصص في مقطع التصريحات للفورم -1
Structure CustBalance 
        Dim SavingsBalance As Decimal 
        Dim CheckingBalance As Decimal 
    End Structure 

الوظيفة التالية تسند قيم .عليك ان تعلن عن متغير من النوع المعاد بواسطة الوظيفة وتسند القيم المناسبة لحقولها,في جسم الوظيفة.من نوع مخصصزود بالوظيفة التي تعود بقيمة  -2
يفة آما هو ومن ثم تعمل على إسناد المتغير الى اسم الوظ"  SavingsBalance الرصيد المخزن"و"  CheckingBalance تفحص الرصيد"عشوائية الى حقول

  )ضع هذه الوظيفة خارج أي إجراء(مبين
Function GetCustBalance(ByVal ID As Long) As CustBalance 
        Dim tBalance As CustBalance 
        tBalance.CheckingBalance = CDec(1000 + 4000 * rnd()) 
        tBalance.SavingsBalance = CDec(1000 + 15000 * rnd()) 
        Return (tBalance) 
    End Function 

المثال التالي يطبع المدخرات الرصيد ,صرح عن متغير من نفس النوع واسند له القيمة المعادة بواسطة الوظيفة.ضع اداة زر على الفورم والذي منه ستعمل على استدعاء الوظيفة -3
  :الجاري في النافذة المخرجات المباشرة



  
  

  تدريب
  وسمهم آما هو مبين)صندوق نص وزرين6اداة عنوان و 6(أ مشروع جديد وسمه األنواع وضع عليه االدوات المبينة في الشكلانش

  
Public Class Form1 
    Structure Customer 
        Dim Company As String 
        Dim Manager As String 
        Dim Address As String التصريح عن ترآيب(نوع بيانات مخصص)في مقطع التصريحات العام للفورم 
        Dim City As String 
        Dim Country As String 
        Dim CustomerSince As Date 
        Dim Balance As Decimal 
    End Structure 
    Private Customers(8) As Customer 
    Private cust As Customer التصريح عن متغيرات عامة على مستوى الفورم 
    Private currentIndex As Integer 
    Function CountCustomers() As Integer 
        Return (Customers.Length)إنشاء وظيفة تحصي الزبائن 
    End Function 
    Function GetCustomer(ByVal idx As Integer) As Customer 
        Return (Customers(idx))انشاءوظيفة أخرى تعود بفهرس الزبون 
    End Function 
    Sub ShowCustomer(ByVal idx As Integer) إجراء فرعي السناد القيم الى صناديق النص  
        Dim aCustomer As Customer 
        aCustomer = GetCustomer(idx) 
        txtcompany.Text = aCustomer.Company إسناد قيمة الشرآة الى خاصيةالنص لصندوق نص الشرآة   
        txtsince.Text = aCustomer.CustomerSince.ToShortDateString                                          اسناد قيمة تاريخ االيداع الى نص صندوق نص التاريخ
                                                        
        txtadd.Text = aCustomer.Address اسناد قيمة العنوان الى خاصية النص لصندوق نص العنوان 



        txtcity.Text = aCustomer.City إسناد قيمة المدينة الى خاصيةالنص لصندوق نص المدينة 
        txtcountry.Text = aCustomer.Country اسناد قيمة البلد الى خاصيةالنص صندوق البلد 
        txtbalance.Text = aCustomer.Balance.ToString("#,###.00")إسناد قيمة الرصيد الى خاصيةالنص لصندوق نص الرصيد 
    End Sub 
 حدث تحميل الفورم واضافة عناصر جديد وتعبئة نصوص اوات النص التي على الفورم  
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        Dim cust As Customer 
        cust.Company = "Bottom-Dollar Markets" 
        cust.Manager = "Elizabeth Lincoln" 
        cust.Address = "23 Tsawassen Blvd." 
        cust.City = "Tsawassen" 
        cust.Country = "Canada" 
        cust.CustomerSince = #10/20/1996# 
        cust.Balance = 33500 
        Customers(0) = cust 
        cust = New Customer() 
        cust.Company = "Drachenblut Delikatessen" 
        cust.Manager = "Sven Ottlieb" 
        cust.Address = "Walserweg 21" 
        cust.City = "Aachen" 
        cust.Country = "Germany" 
        cust.CustomerSince = #1/2/1994# 
        cust.Balance = 2400 
        Customers(1) = cust 
        cust = New Customer() 
        cust.Company = "Furia Bacalhau e Frutos do Mar" 
        cust.Manager = "Lino Rodriguez " 
        cust.Address = "Jardim das rosas n. 32" 
        cust.City = "Lisboa" 
        cust.Country = "Portugal" 
        cust.CustomerSince = #12/22/1998# 
        cust.Balance = 300 
        Customers(2) = cust 
        cust = New Customer() 
        cust.Company = "Great Lakes Food Market" 
        cust.Manager = "Howard Snyder" 
        cust.Address = "2732 Baker Blvd." 
        cust.City = "Eugene, OR" 
        cust.Country = "USA" 
        cust.CustomerSince = #1/3/1998# 
        cust.Balance = 6500 
        Customers(3) = cust 
        cust = New Customer() 
        cust.Company = "QUICK-Stop" 
        cust.Manager = "Horst Kloss" 
        cust.Address = "Taucherstraكe 10" 
        cust.City = "Cunewalde" 
        cust.Country = "Germany" 
        cust.CustomerSince = #1/1/1989# 
        cust.Balance = 23400 
        Customers(4) = cust 
        cust = New Customer() 
        cust.Company = "The Cracker Box" 
        cust.Manager = "Liu Wong" 
        cust.Address = "55 Grizzly Peak Rd." 
        cust.City = "Butte" 
        cust.Country = "USA" 
        cust.CustomerSince = #1/1/1999# 
        cust.Balance = 23400 
        Customers(5) = cust 
        cust = New Customer() 
        cust.Company = "White Clover Markets" 
        cust.Manager = "Karl Jablonski" 
        cust.Address = "305 - 14th Ave. S." 
        cust.City = "Seattle, WA" 
        cust.Country = "USA" 
        cust.CustomerSince = #5/11/1994# 
        cust.Balance = 12000 
        Customers(6) = cust 
        cust = New Customer() 
        cust.Company = "Wilman Kala" 
        cust.Manager = "Matti Karttunen" 
        cust.Address = "Keskuskatu 45" 
        cust.City = "Helsinki" 



        cust.Country = "Finland" 
        cust.CustomerSince = #1/3/2000# 
        cust.Balance = 2500 
        Customers(7) = cust 
        btnnext.PerformClick()التقلق بشانه سيتم شرحه فيمابعد 
    End Sub 
    Private Sub btnnext_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnnext.Click 
        If currentIndex = CountCustomers() - 1 Then currentIndex = 0 
        Dim aCustomer As Customer 
        aCustomer = GetCustomer(currentIndex) 
        ShowCustomer(currentIndex) 
        currentIndex = currentIndex + 1 
    End Sub 
    Private Sub btnprev_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnprev.Click 
        If currentIndex = 0 Then currentIndex = CountCustomers() - 1 
        Dim aCustomer As Customer 
        aCustomer = GetCustomer(currentIndex) 
        ShowCustomer(currentIndex) 
        currentIndex = currentIndex - 1 
    End Sub 
End Class 

وعندما يتم استنفاذ جميع الصفوف يلتف البرنامج عائدا الى ,فان حقل السجل التالي يتم عرضه في أدوات صناديق النصوص الموافقة على الفورم)الالحق(في آل مرة تضغط فيها على زر
وهذا الترآيب يجب ان يظهر في ,روع من نموذج واحد ويستخدم نوع بيانات مخصص يتم تنفيذه مع الترآيب المكتوب في مقطع التصاريح العامة للفورميتألف المش).السجل األول(الصف

  .آود الفورم وخارج أي إجراء
هو فهرس العنصر الحالي currentIndex والمتغير,ون الحاليتم استخدامه آمتغير مؤقت لتخزين بيانات الزبcust  زبائن والمتغير 9تحفظ البيانات ل Customersالمصفوفة 
  . 0تم إسنادها بشكل أولي الى القيمة currentIndex حقول المصفوفة مع بيانات الزبون والمتغير.,للمصفوفة

وعرض حقول الزبون على ,تخالص بيانات الزبون التاليالس) الذي هو ترتيب الزبون الحالي(مع قيمة الفهرس()GetCustomer معالج حدث ضغط الزر لزر التالي يستدعي الوظيفة
  .ليشير الى فهرس الزبون الحاليcurrentIndex ومن ثم فانه يزيد قيمة المتغير.()ShowCustomerأدوات صندوق النص من على الفورم باإلجراء الفرعي 

وزر ,=btnnext nameفمثال زر الالحق خاصية (ماءها في الكود من خالل نافذة الخصائصلألدوات آما هو موضح أس) name(لقد قمنا بتغير خاصية التسمية البرمجية :مالحظة
  )وهكذا بالنسبة لصناديق النص name btnprev=السابق 

  
  

   Functions Returning Arrays:الوظائف التي تعود بمصفوفات
وهذه إمكانية هامة تسمح لك بكتابة الوظائف ليس فقط التي تعود بقيم , ايضا ان تعود بمصفوفات 2008تستطيع وظائف الفيجوال بيسك, باالضافة الى العودة بأنواع البيانات المخصصة 
التي رايتها سابقا  ()CalculateStatistics وهي مشابهة لوظيفة اإلحصاء الحسابي()Statistics سنكتب في هذا المقطع وظيفة اإلحصاء.متعددة ولكن ايضا بعدد غير معروف من القيم

وأآثر من ذلك فهي تعود ليس فقط بالمتوسط واالنحراف المعياري ولكن ايضا بالقيم الصغرى والعظمى في ,تعود بالتعداد في مصفوفة ما()Statistics "احصاء"الوظيفة ,ذا الفصلفي ه
  :يوجد طريقة واحدة للتصريح عن وظيفة تحسب آل اإلحصاءات وهي التالية,مجموعة البيانات 

Function Statistics(ByRef DataArray() As Double) As Double() 
  :التاليلتنفيذ وظيفة تعود بمصفوفة عليك ان تعمل .هذه الوظيفة تقبل مصفوفة مع قيم نوع البيانات وتعود بمصفوفة من النوع المزدوج

سيتم التصريح عن المصفوفة بشكل ,مصفوفة التي يجب ان ترجع بها هناال تحدد طول ال.تحديد النوع للقيمة المعادة من المصفوفة و إضافة زوج من األقواس بعد اسم النوع -1
 .في الوظيفة) رسمي(شكلي

   Double AsResults(3)  Dim:  استخدم التصريح التالي, فإذا آانت الوظيفة ستعود بأربع قيم.صرح عن مصفوفة من نفس النوع وحدد طولها,في آود الوظيفة -2
  .اسمها يمكن ان يكون أي شيء ستستخدم لتخزين النتائج يجب ان تكون من نفس نوع الذي في الوظيفة ولكن والتي" النتائج  Results"المصفوفة 

  Return(Results):ببساطة استخدمها آمعامل نسبي لعبارة اإلرجاع,المصفوفة  Resultsإلرجاع  -3
  :عليك ان تعلن عن مصفوفة من نفس النوع بدون أبعاد,في اإلجراء المستدعي  -4

Dim Statistics() As Double 
  :أخيرا عليك ان تستدعي الوظيفة وتسند قيمتها المعادة الى هذه المصفوفة -5

Stats() = Statistics(DataSet()) 
ر للمصفوفة بقيمة ومن ثم  فان آودك يستطيع استخالص آل عنص.()Statistics هي مصفوفة مع القيم التي إحصاءاتها األساسية سوف يتم حسابها بواسطة الوظيفة DataSetهنا 

  .الفهرس وآالعادة
   Overloading Functions:اعادة التعريف للوظائف

بأسماء مختلفة ,في الماضي آان عليك ان تكتب وظيفة مختلفة, توجد حاالت يكون فيها من الواجب ان تعمل نفس الوظيفة على نوع بيانات مختلف او عدد مختلف من المعامالت النسبية
والذي يعني انه بإمكانك ان تحوز على تنفيذات ,مبدأ اعادة تعريف الوظيفةFramework قدم إطار العمل. نفس المتطلبات) accommodate تكيف(لتالءم,ختلفةومعامالت نسبية م

ألقدم لك هذا المبدأ ,المعاد تعريفها تتشارك بنفس االسمولكن جميع الوظائف .وآل منها مع مجموعة مختلفة من المعامالت النسبية ومن الممكن ايضا قيم معادة مختلفة,متعددة لنفس الوظيفة
–تعود بقيمة صحيحة من System.Randomالطريقة التالية لفئة . NET Framework.باستكشاف واحدة من العديد من الوظائف المعاد قيادتها والتي تأتي مع إطار عمل نت

سوف نكون ايضا قادرين على توليد أعداد عشوائية في مجال )الصحيحة Integerكن تمثيلها بواسطة نوع البيانات هذا هو مجال القيم التي يم(2,147,483,647الى 2,147,483,648
مة نحتاج الى قي)القمار roulette game(بينما من اجل لعبة النرد) 6الى  1(نحتاج الى قيم عشوائية في المجال من)في لعبة الشطرنج(آش مات)emulate(لمناقشة.محدد لقيم صحيحة

العبارة التالية سوف تعود بقيمة صحيحة عشوائية .تستطيع ان تحدد الحد األعلى للرقم العشوائي بواسطة معامل نسبي من النوع الصحيح ويكون اختياري 36الى  0عشوائية في المجال من 
    randomInt = rnd.Next(100): 99الى  0في المجال من 

   1999الى  1000العبارة التالية ستعود بقيمة صحيحة عشوائية في المجال من .واألدنى لمجال العدد العشوائي تستطيع ايضا ان تحدد آال الحدين األعلى
randomInt = Rnd.Next(1000, 2000)  

وال يوجد وظيفة وحيدة تبدل ,ية او عددها او آالهمافسلوك الطريقة يعتمد على إما نوع المعامالت النسب,نفس الطريقة تسلك سلوك مختلف باالعتماد على المعامالت النسبية التي نزودها نحن
جميع هذه الوظائف تتشارك في نفس االسم لذا فانها تظهر .سلوآها باالعتماد على المعامالت النسبية فيوجد العديد من التنفيذات المختلفة لنفس الوظيفة آلما وجد معامالت نسبية مصاحبة لها

فحالما تكتب )لم تقم بتعطيلها(فإذا ما آانت المساعدة الفورية تعمل .وسترى آيف يتم تنفيذها في المقطع التالي,هذه الوظيفة تم اعادة تعريفها,لواجهاتللمستخدم آوظيفة وحيدة ولكن متعددة ا
الطريقة تم اعادة تعريفها عندما يحتوي هذا الصندوق وستعرف ان تلك الوظيفة او .سترى صندوق اصفر مع الشكل العام للوظيفة او الطريفة,قوس مفتوح بعد اسم الوظيفة او اسم الطريفة

وتستطيع التحرك الى النمط المعاد تعريفة التالي او السابق وذلك بالضغط على السهمين الصغيرين او بالضغط على مفاتيح ,آل عدد يوافق نمط مختلف العادة التعريف,عدد و سهمينعلى 
  .األسهم من لوحة المفاتيح 

  :آمايلي ()Minالتنفيذ األولي للوظيفة ,التي تعاملنا معها سابقا في هذا الفصل  ()Min لنعود الى الوظيفة
Function Min(ByVal a As Double, ByVal b As Double) As Double 
        Min = IIf(a < b, a, b) 
    End Function 

يستطيع ان يحول األعداد الصحيحة (التحويالت الواسعة بشكل آلي 2008ينجز الفيجوال بيسك,ع أنواع القيم العدديةبقبولها قيم مزدوجة آمعامالت نسبية هذه الوظيفة تستطيع ان تعامل جمي
  )والعشرية الى النوع المزدوج



الوظيفة ):خطأ(ستحصل على استثناء,الن نسبيانولكن ماذا بشان النصوص؟فإذا حاولت ان تستدعي الوظيفة مع نصين آمعام,لذا فان هذه السمة تجعل الوظيفة تعمل مع جميع البيانات العددية
Min() ال تستطيع معالجة النصوص  

الجمل التالية تبين , Overloadsيجب ان تسبق بالكلمة المحجوزة  ()Minجميع الوظائف . ()Minفي الحقيقة عليك آتابة وظيفتين ,لكتابة وظيفة تستطيع ان تعالج القيم النصية والعددية
  :نفس الوظيفةاالختالف في تنفيذ 

Overloads Function Min(ByVal a As String, ByVal b As String) As String 
        Min = Convert.ToString(IIf(a < b, a, b)) 
    End Function 

فان الوظيفة ستقارن هذين ,آما في العبارة التالية,ة تاريخينومررت آمعامالت نسبي()Minاذا استدعيت الوظيفة .نحتاج الى نموذج اعادة تعريف ثالث لنفس الوظيفة لمقارنة التاريخ
 حتى هذه العبارة غير صحيحةعندما يكون خيار التدقيق فعال Debug.WriteLine(Min(#1/1/2009#, #3/4/2008#))   :التاريخين آنصوص وتعود بالتاريخ األول غير صحيح

Strict option is onموذج اعادة تعريف أخر للوظيفة تقبل تاريخين آمعاملين نسبيين لها آما مبين هناولذلك فمن الواضح انك تحتاج الى ن:  
Overloads Function Min(ByVal a As Date, ByVal b As Date) As Date 
        Min = IIf(a < b, a, b) 
    End Function 

لنذهب الى وظيفة .,اصغر من األول  chronologicallyوالذي هو بالترتيب الزمني ,بالتاريخ الثاني ستعود الوظيفة #3/4/2008#و#1/1/2009#اذا استدعيت الوظيفة مع التاريخين
وهذا ,تحصي عدد الملفات في المجلد الذي يقابل معيار محدد"()CountFiles عدد الملفات"الوظيفة,والتي تجعلنا نستخدم بعض المواضيع التي تم مناقشتها الحقا في الكتاب,أآثر تعقيدا

ولكن تستطيع ان ,هذه الوظائف التي سأستخدمها(ولكن التالي هو الجمع األآثر فائدة,تستطيع ان تأتي بأي جمع لهذه المعايير.,او تاريخ إنشاءها,او نوعها,لمعيار يمكن ان يكون حجم الملفاتا
  ()CountFilesال احتاج لشرح ما يفعل آل نموذج للوظيفةأسماء المعامالت النسبية تصف نفسها،لذلك ).تنشئ جموع أآثر او تقدم معايير جديدة خاصة بك

CountFiles(ByVal minSize As Integer, ByVal maxSize As Integer) As Integer 
CountFiles(ByVal fromDate As Date, ByVal toDate As Date) As Integer 
CountFiles(ByVal type As String) As Integer 
CountFiles(ByVal minSize As Integer, ByVal maxSize As Integer,ByVal type As String) As Integer 
CountFiles(ByVal fromDate As Date, ByVal toDate As Date,ByVal type As String) AsInteger 

فجميع الكود في جسم ,ولكن بما أننا لم نناقش العمليات على الملفات بعد)ع اعادة التعريفسنعمل فيما يلي مشرو( ()CountFiles القائمة التالية تبين تنفيذ نماذج اعادة التعريف هذه للوظيفة
فقد ضمنت عبارات , من اجل المنفعة العامة للقارئين الذين ال يعرفون عمليات الملفات,الوظيفة سيكون جديد عليك لذا ال تقلق بشان االآواد الجديدة ستناقش في دراسة العمليات على الملفات

  :ولكن إليك المشروع آامال.تطبع في نافذة المخرجات نوع الملف الذي تم إحصاءه بواسطة آل وظيفة
  تدريب

أحصي "وسم الزر ايضا من خاصية النص للزر" اعادة التعريف للوظائف"الى  textأنشئ مشروع جديد وضع على الفورم زر وصندوق نص اعد تسمية الفورم من خاصية النص لها 
نافذة  من  multiline=trueلصندوق النص) صح(لتستطيع ان توسع صندوق النص اجعل خاصية متعدد األسطر :مالحظة.نافذة الخصائص آما هو مبين في الشكل المرافق من" الملفات

 الخصائص

  
  :الن اضغط ضغط مزدوج على الزر وادخل الكود التالي آما هو مبين في القائمة التاليةاو

Public Class Form1 
    Dim folderName As String = "c:\windows\System32" 
    Overloads Function CountFiles(ByVal minSize As Integer, _ 
                              ByVal maxSize As Integer) As Integer 
        Debug.WriteLine("You’ve requested the files between " & minSize & _ 
                          " and " & maxSize & " bytes") 
        Dim files() As String 
        files = System.IO.Directory.GetFiles(folderName) 
        Dim i, fileCount As Integer 
        For i = 0 To files.GetUpperBound(0) 
            Dim FI As New System.IO.FileInfo(files(i)) 
            If FI.Length >= minSize And FI.Length <= maxSize Then 
                fileCount = fileCount + 1 
            End If 
        Next 
        Return (fileCount) 



    End Function 
    Overloads Function CountFiles(ByVal fromDate As Date, _ 
                                  ByVal toDate As Date) As Integer 
        Debug.WriteLine("You’ve requested the count of files created from " & _ 
                          fromDate & " to " & toDate) 
        Dim files() As String 
        files = System.IO.Directory.GetFiles(folderName) 
        Dim i, fileCount As Integer 
        For i = 0 To files.GetUpperBound(0) 
            Dim FI As New System.IO.FileInfo(files(i)) 
            If FI.CreationTime.Date >= fromDate And _ 
                  FI.CreationTime.Date <= toDate Then 
                fileCount = fileCount + 1 
            End If 
        Next 
        Return (fileCount) 
    End Function 
    Overloads Function CountFiles(ByVal type As String) As Integer 
        Debug.WriteLine("You’ve requested the " & type & " files") 
        Dim files() As String 
        files = System.IO.Directory.GetFiles(folderName) 
        Dim i, fileCount As Integer 
        For i = 0 To files.GetUpperBound(0) 
            Dim FI As New System.IO.FileInfo(files(i)) 
            If FI.Extension = type Then 
                fileCount = fileCount + 1 
            End If 
        Next 
        Return (fileCount) 
    End Function 
    Overloads Function CountFiles(ByVal minSize As Integer, _ 
            ByVal maxSize As Integer, ByVal type As String) As Integer 
        Debug.WriteLine("You’ve requested the " & type & _ 
                        " files between " & minSize & " and " & _ 
                        maxSize & " bytes") 
        Dim files() As String 
        files = System.IO.Directory.GetFiles(folderName) 
        Dim i, fileCount As Integer 
        For i = 0 To files.GetUpperBound(0) 
            Dim FI As New System.IO.FileInfo(files(i)) 
            If FI.Length >= minSize And _ 
                  FI.Length <= maxSize And _ 
                  FI.Extension = type Then 
                fileCount = fileCount + 1 
            End If 
        Next 
        Return (fileCount) 
    End Function 
    Overloads Function CountFiles(ByVal fromDate As Date, _ 
             ByVal toDate As Date, ByVal type As String) As Integer 
        Debug.WriteLine("You’ve requested the " & type & _ 
                        " files created from " & fromDate & " to " & toDate) 
        Dim files() As String 
        files = System.IO.Directory.GetFiles(folderName) 
        Dim i, fileCount As Integer 
        For i = 0 To files.GetUpperBound(0) 
            Dim FI As New System.IO.FileInfo(files(i)) 
            If FI.CreationTime.Date >= fromDate And _ 
                  FI.CreationTime.Date <= toDate And FI.Extension = type Then 
                fileCount = fileCount + 1 
            End If 
        Next 
        Return (fileCount) 
    End Function 
    Private Sub bttnCount_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As   System.EventArgs) Handles bttnCount.Click 
        TextBox1.AppendText(CountFiles(1000, 100000) & _ 
                     " files with size between 1KB and 100KB" & vbCrLf) 
        TextBox1.AppendText(CountFiles(#1/1/2001#, #12/31/2001#) & _ 
                     " files created in 2003" & vbCrLf) 
        TextBox1.AppendText(CountFiles(".DLL") & " BMP files" & vbCrLf) 
        TextBox1.AppendText(CountFiles(1000, 1000000, ".EXE") & _ 
                     " EXE files between 1 and 100 KB" & vbCrLf) 
        TextBox1.AppendText(CountFiles(#1/1/2004#, #12/31/2007#, ".EXE") & _ 
                     " EXE files created from 2004 to 2007") 



    End Sub 
End Class 

وتجاهل Immediate window رآز على العبارات التي تطبع في نافذة اإلخراج المباشر" File مساحة محدد على القرص والملف:الدليل Directory "اذا آنت ال تعرف الكائنات 
آما ترى جميع الوظائف المعاد " التمكن من الوصول الى الملفات والمجلدات"تستطيع العودة لهذا المثال وتفهم عباراته فيما بعد عندما ندرس ,سب بشكل عملي الملفاتالعبارات التي تح

افذة اإلخراج المباشر التي ستطبع العبارات التالية آما في الشكل نفذ المشروع وراقب ن,.قيادتها لها نفس االسم والترآيب وتختلف فقط في آيفية اختيارها للملفات لتعمل على إحصاءها
  :الموضح هنا

You’ve requested the files between 1000 and 100000 bytes لقد طلبت الملفات التي بين 1000 و100000 بايت  
You’ve requested the count of files created from 1/1/2001 to  12/31/2001الى تاريخ 1/1/2001لقد طلبت الملفات التي تم انشاءها من تاريخ  
You’ve requested the .DLL files لقد طلبت الملفات من النوع  
You’ve requested the .EXE files between 1000 and 1000000 bytes(ملفات تنفيذية بالحجم المبين 
You’ve requested the .EXE files created from 1/1/2004 to 12/31/2007(ملفات تنفيذية مع التاريخ من آذا الى آذا 

  
ويوجد ,اعادة تعريف الوظائف يتم استخدمها بكثرة في آامل اللغة,يستدعي الزر النماذج المعاد قيادته المتنوعة للوظيفة واحدة بعد األخرى ويطبع النتائج ع اداة صندوق النص على الفورم

في آل مرة تدخل اسم الوظيفة متبوعا بقوس مفتوح فان قائمة بمعامالته تظهر في قائمة منسدلة تحوي المعامالت النسبية .لم يتم اعادة تعريفها)طرقاو ال(نسبيا القليل من الوظائف
التعريف للوظيفة ويتم إتباعه بالمعامالت النسبية للنموذج  فإذا آانت هذه الوظيفة قد تم اعادة تعريفها سترى عدد في مقدمة قائمة المعامالت النسبية هذا العدد هو ترتيب نماذج اعادة.للوظيفة

  :()CountFilesالشكل التالي يريك جميع النماذج المعاد تعريفها للوظيفة .المحدد من الوظيفة

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 الفصل الرابع
   Driven Programming-EventGUI Design andوالبرمجة المقادة باألحداث ) الرسومية(تصميم واجهة المستخدم التصويرية

وآيف تستخدم , graphical user interfaces (GUI)أصبحت تعرف اآلن آيف تصمم واجهة المستخدم الرسومية 
وتعلمت ايضا آيف تكتب الوظائف واإلجراءات الجزئية .عبارات الفيجوال بيسك لبرمجة األحداث ألدوات متنوعة

في هذا الفصل ستعمل على تصميم . ,في الفيجوال بيسك) اهزةالج(وآيف تستدعي  الوظائف المعدة داخليا 
وآود يعمل شيء ما ,في هذه المرة ستكون تطبيقات عملية مع واجهات أآثر فعالية,العديد من تطبيقات ويندوز

 :ففي هذا الفصل ستتعلم مايلي,بعملية أآثر مما قد رايته سابقا
 تصميم واجهة المستخدم الرسومية -ا
  داثبرمجة األح -ب
 مع معالج الخطأ robustآتابة تطبيقات قوية  - ج

يتم انجاز تصميم . تصميم واجهة التطبيق وآتابة الكود للتطبيق:تصميم تطبيقات ويندوز يمر بمرحلتين متميزتين
 الواجهة المرئية للتطبيق بواسطة أدوات مرئية ويتألف هذا التصميم من إنشاء الفورم مع العناصر المتعلقة بها

relevant  او (لبناء تطبيقات ويندوز وتسمى األدوات)حجر األساس(وهذه العناصر هي بلوآات بناء تطبيق ويندوز
 )controls المتحكمات

االدوات الممكنة التي تظهر في صندوق االدوات وهي نفسها العناصر التي تستخدم بواسطة جميع تطبيقات 
، فأداة صندوق )الفعالية(ن االدوات الكثير من الوظيفيةتتضم, باإلضافة الى آونها  وافرة بشكل مرئي,ويندوز
وأداة  , تستطيع ان تعالج  النصوص  من خالل إمكاناتها الخاصة ،بدون أي جهد برمجي من جهتك TextBoxالنص 

تنسدل بقائمة بنودها عندما ينقر المستخدمين  زر السهم وتعرض البند المختار  ComboBox الصندوق المرآب 
لألدوات بشكل )  مجهز(بشكل عام التخصص الوظيفي  لألدوات  معد . تحريرها الخاصفي صندوق 
  .لذا  فان جميع التطبيقات  تحافظ على مظهر ثابت,تصميمي

لتطلب من المستخدم ان يدخل نص او بيانات .الواجهة آيفية تفاعل المستخدمون مع تطبيقك   dictatesتملي 
عندما يصدف الن تحدد واحد او أآثر من عدة خيارات فلديك . TextBox استخدم اداة صندوق النص,عددية 

والتي منها يستطيع  ComboBoxفتستطيع ان تستخدم اداة الصندوق المرآب ,العديد من االختيارات
على الفورم  بحيث  CheckBoxاو تستخدم عدة أدوات لصندوق االختيار , المستخدمون ان يختاروا خيار ما

اذا أردت ان تعرض عدد قليل ,) ال يختار(او يزيلوا هذه العالمة) يختار(ان يضعوا عالمة صحيستطيع المستخدمون 
 ضع عدد من أدوات زر التحويل ) شيء او عكسه(من الخيارات  المقتصرة على التبادل المشترك

RadioButtonلتبدأ األفعال .على الفورم ففي آل مرة يختار المستخدمون خيار ما فان االختيار السابق يتم إزالته
  .على الفورم Buttonضع واحد او أآثر من اداة الزر 

  Building a Loan Calculatorبناء برنامج حاسب القروض 
وتحتاج فقط الى سطر واحد ,التي تقوم بإتمام العديد من أنواع الحسابات المالية) الوظيفة(تزودك الفيجوال بيسك بالتابع

حيث ان تصميم واجهة المستخدم ,ومدة القرض ونسبة الفائدة,خالل  آمية القرضمن الكود لحساب المدفوع شهريا من 
لذا عليك إجراء العمليات التالية لبرمجة ,يأخذ عمل أآثر من آتابة الكود بغض النظر عن اللغة المستخدمة في آتابة الكود

 :التطبيق
  .تقرير ما سيعمله التطبيق وآيفية االستجابة للمستخدم - 1
 .مستخدم  للتطبيق طبقا لمتطلبات الخطوة السابقةتصميم واجهة ال - 2
  .آتابة الكود الفعلي لمعالجة األحداث التي تريد معالجتها  خلف الواجهة - 3

 Understanding How the Loan Calculatorفهم آيفية عمل تطبيق حاسب القروض 
Application Works  

المستخدم سيكون قادر على تحديد آمية القرض ونسبة  فأنت قررت ان,بالرجوع الى الخطوة األولى للخطوط الرئيسية
الفائدة وفترة القرض بالشهور،لذلك عليك ان تزود التطبيق بثالث صناديق نصوص يستطيع ان يدخل المستخدم فيها القيم 

ل آل السابقة الذآر ،باإلضافة الى معامل أخر يؤثر على المدفوع شهريا وهو فيم اذا آان المدفوع سيتم مسبقا في أو
في اليوم األول من (لذلك عليك ان تزود المستخدم بطريقة يحدد من خاللها هل سيتم الدفع مبكرا,شهر أم في أخره

أول (أي )نعم او ال(فالنوع األآثر مناسبة للتحكم في عملية اإلدخال هذه هي ,)في أخر يوم من الشهر(او متأخر) الشهر
هذه ,CheckBox لذا نحن بحاجة الى اداة صندوق اختيار) خطأ/او صح )(الشهر اذا آانت نعم أواخر الشهر اذا آانت ال

أي يتم تبديلها من خالل النقر لوضع عالمة الصح داخل الصندوق و النقر مرة أخرى إلزالة عالمة ( األداة هي عقدة مفصلية
هذا يعني انك ال تريد ان يبادر و(فلن يقوم المستخدم بإدخال أية بيانات في هذه األداة ) الصح من داخل صندوق االختيار

  .وهذه ابسط طريقة لتحديد القيم لحالة ال تتقبل إال واحد من االحتمالين) المستخدم الى إدخال أي خطأ في هذه األداة
وهذه هي الفورم الرئيسية لمشروع حاسب ,يريك الشكل التالي واجهة المستخدم التي تطابق مواصفات تطبيقنا

  القروض



  
م على إدخال جميع المعلومات  على الفورم ومن ثم يضغط  على زر المدفوع شهريا لحساب المدفوع يعمل المستخد

يحدث ,وبالتالي سيعمل البرنامج على حساب المدفوع الشهري ويعرضه في أسفل اداة  من أدوات صندوق النص .شهريا
  .جميع العمل في اإلجراء الجزئي التابع لحدث النقر على الزر

  :والتي لها الشكل العام التالي) () Pmt(وع الشهري نعمل على استدعاء الوظيفة الجاهزةلحساب المدف
Monthly Payment = Pmt(InterestRate, Periods, Amount, FutureValue, Due)  

عملنا على مناقشة هذه الوظيفة في الفصول السابقة ولكن سأعمل على شرح بعض الضروريات هنا فإذا آانت نسبة 
أما فترة القرض فيعبر عنها المعامل النسبي , 0.145/12ستكون الفائدة الشهرية %  14.5دة السنوية مثال الفائ

Periodsأما الكمية ,بالشهرAmount آمية القرض,FutureValue : قيمة القرض عند نهاية الفترة والتي ستكون في حالة
قيمة .يحدد متى سيتم الدفعDueأما المعامل األخير  .investment ينما ستكون موجبة في حالة االستثمار,القرض صفر

وهذان الثابتان ,DueDate.EndOfPeriod و  DueDate.BegOfPeriodيمكن ان تكون واحدة من الثوابت Dueهذا المعامل 
وحتى انك تستطيع ان تستخدمهما بدون ان تعرف قيمة آل منهما ) تم إعدادهما بشكل مسبق (هما جاهزان من اللغة

  .طبالضب
                                                                      Designing the User Interfaceتصميم واجهة المستخدم 

ابدأ مشروع جديد ,هذا ولعمل ,تستطيع تصميم واجهة المستخدم,بعد ان عرفت آيف تحسب المتوجب دفعه آل شهر
حدد الخط وحجمه الذي تراه , " حساب المدفوع الشهري لقرض ما"وأعد تسمية الفورم الى" حاسب القروض"وسمه 

من  RightToLeftاجعل خاصية .مناسبا للفورم الن هذا الخط سيؤثر على باقي االدوات التي ستقوم بوضعها على الفورم
وليصح تخطيط  الكتابة باللغة العربيةوذلك من اجل ) صح( RightToLeftLayout واجعل ايضا) نعم(اليمين الى اليسار
  اليمين إلى اليسارالنموذج لديك من 

بالنقر على أي مكان ع (لتغير الخط اختر الفورم point Verdana font-10نقاط 10سنستخدم في الكتاب نوع الخط فيردانا 
أنصحك .لفتح صندوق حوار الخط واختر الخط الذي تريده Font يةواذهب الى نافذة الخصائص واختر الخاص) الفورم

لتصميم الواجهة المبينة .ألنهما الخطان المخصصان للعرض على الشاشات) Verdanaاو   Seago سيغو(باستخدام أما
  :في الشكل السابق اتبع الخطوات التالية

النص  Textيتم ذلك في خاصية (العناوين فيها  من اداة العنوان على الفورم وذلك لكتابة labels ضع أربع أدوات  - 1
  )لكل منهم

Name   االسم                   خاصية النصText  
Label1                            آمية القرض  
Label2                          الفائدة السنوية  

Label3                          شهر(الفترة(  
       Label4                          المتوجب دفعه آل شهر  

لست بحاجة لتغير االسم االفتراضي ألدوات العناوين السابقة على الفورم ما نحتاجه هو العنوان فقط من خالل خاصية 
  .فلن تعمل على برمجة هذه االدوات أبدا فهي مجرد عناوين فقط,النص 
الى القيم التالية  Text وخاصية النص Nameالسم ضع اداة صندوق نص مقابل آل اداة عنوان وضع خاصية ا - 2

ستستخدم في الكود لذا اختر اسم  يعبر عنها  أما خاصية النص فضع األرقام  Name حيث ان خاصية االسم.
 :الموضحة في الشكل السابق إليك التوضيح وآما يلي

  Textبعد التغير      خاصية النص  Nameقبل التغير     االسم  Nameاالسم 
extBox1T                     txtAmount                     25000  
TextBox2                        txtRate                           14.5  

TextBox3                     txtDuration                     48  
TextBox4                   txtPayment            رغاترآه فا  

فليس من , في هذه األداة) المتوجب دفعه في آل شهر(أداة صندوق النص األخيرة ترآناها فارغة ألننا سنعمل على إظهار  -3
ضع  ReadOnlyلذا عليك ان تجعلها للقراءة فقط من خالل خاصية , المفترض ان يدخل المستخدم في هذه األداة أي بيانات

تستطيع التحكم في قيمة هذه الخاصية من خالل .من الكتابة فيها لمنع المستخدم) True(هذه الخاصية الى صح
  )يمكننا بالمقابل ان نستخدم اداة عنوان بدال عن اداة صندوق النص(ولكن المستخدم لن يستطيع الكتابة فيها,الكود



الدفع "  النص وآما هو موضح في الشكل السابق ضع Textعلى الفورم ومن خاصية النص CheckBox1 ضع اداة صندوق اختيار -4
" Name "وفي نافذة الخصائص ايضا ضع خاصية االسم . CheckBox1وبشكل افتراضي سيكون العنوان لها ,"في أول يوم من الشهر

  "chkPayEarly "الى 
وغير " حساب المدفوع الشهري"النص آما هو موضح في الشكل السابق الى Textضع اداة زر على الفورم وغير خاصية  -5

 " bttnShowPayment   "السم الى ا Nameخاصية 
آما هو موضح في الشكل  "bttnExit "وخاصية االسم الى " خروج"أخيرا ضع زر أخر على الفورم  وضع خاصية النص له الى  -6

  .السابق
  Programming the Loan Applicationبرمجة تطبيق حاسب القروض 

ادخل عدد من القيم  في صناديق النصوص واضغط على زر ,سلوآه شغل التطبيق وشاهد , اآلن وبعد ان عملت واجهة المستخدم 
لذا أوقف تشغيل البرنامج واضغط مزدوج على زر ,ماذا تالحظ ؟ تجد ان البرنامج ال يقوم بحساب أي شيء ,حساب المدفوع الشهري 

  :وادخل فيه الكود التالي"حساب المدفوع الشهري "
  Dim Payment As Double 
        Dim LoanIRate As Double 
        Dim LoanDuration As Integer 
        Dim LoanAmount As Integer 
        LoanAmount = Convert.ToInt32(txtAmount.Text) 
        LoanIRate = 0.01 * Convert.ToDecimal(txtRate.Text) / 12 
        LoanDuration = Convert.ToInt32(txtDuration.Text) 
        Dim payEarly As DueDate 
        If chkPayEarly.Checked Then 
            payEarly = DueDate.BegOfPeriod 
        Else 
            payEarly = DueDate.EndOfPeriod 
        End If 
        Payment = Pmt(LoanIRate, LoanDuration, -LoanAmount, 0, payEarly) 
        txtPayment.Text = Payment.ToString("#.00") 

  :نافذة محرر الكود ستبدو موافقة للشكل التالي

  
او من " خط منخفض"اذا أردت ان تقسم األسطر الطويلة يدويا عليك ان تدخل في المكان الذي تريد ان تقسم السطر 

في الكود السابق قمنا " Word Wrapالتفاف النص "منه اختار و“ Advanced "اختار خيارات متقدمة "  Edit تحرير"قائمة 
وهذا ) يخزن قيمة من النوع المزدوج(  Paymentاوال بالتصريح عن المتغيرات التي سنخزن فيها القيم التي نريد فالمتغير

وبعد " هريحساب المدفوع الش"بعد ان يتم حسابه عند الضغط على زر " المتوجب دفعه آل شهر"المتغير سنخزن فيه 
بعد ان نعمل على " المتوجب دفعه في آل شهر"حساب المدفوع في آل شهر نعمل على إظهاره في نص صندوق نص 

  : تحويله الى نص بالتنسيق المبين في السطر األخير من الكود أي السطر التالي
txtPayment.Text = Payment.ToString("#.00") 

سنخزن فيه نسبة الفائدة الشهرية وذلك آما ترى قمنا بإسناد نص صندوق نص فإننا  LoanIRateأما التغير الثاني ,
الفائدة السنوية بعد تحويلها الى عدد عشري و عملنا على تحويل الفائدة السنوية الى معدل الفائدة في آل شهر وذلك 

  .  لتحويلها الى نسبة مئوية 0.01شهر وضربها بــ 12بتقسيمها على عدد شهور السنة وهي 
بعد ) شهر(فقد عملنا على تخزين مدة القرض بالشهور فيه واسندنا له نص صندوق نص الفترة  LoanDurationأما المتغير

  ,ان قمنا بتحويلها الى النوع عدد صحيح
قد قمنا بإسناد قيمة نص صندوق نص آمية فقد ادخلناه لتخزين آمية القرض فيهLoanAmountأما المتغير األخير فهو 

  .وهو من نوع عدد صحيح,هذا المتغير بعد ان قمنا بتحويلها الى  قيمة عددية صحيحةالقرض الى 



"   DueDateتابع زمني"فانه يصرح عن متغير من نوع          Dim payEarly As DueDateأما السطر التالي من الكود 
اية الشهر حيث ان المعامل ونوع المعامل النسبي هذا يحدد فيما ذا سيتم الدفع مبكرا في أول الشهر أم في نه

هو عداد يحوي مكونين  DueDateوحيث ان ,هو متغير من هذا النوع آما أوضحنا سابقا ()Pmtالنسبي األخير للوظيفة 
  )بداية الشهر ونهاية الشهر على الترتيب(EndOfPeriodو  BegOfPeriodوهما 

Dim payEarly As DueDate 
        If chkPayEarly.Checked Then 
            payEarly = DueDate.BegOfPeriod 
        Else 
            payEarly = DueDate.EndOfPeriod 
        End If 

الختبار صندوق االختيار فإذا ما , فقد ادخلنا ترآيب شرطي  DueDateآما ترى بعد ان قمنا بالتصريح عن متغير من  النوع 
أي ان الدفع سيتم  payEarly = DueDate.BegOfPeriodسيتم تنفيذ الكود ) صندوقه وضع عالمة الصح داخل(تم اختياره

وإال فان الدفع سيتم متأخر في نهاية الشهر عند اذ سينفذ الكود التالي في حالة عدم وضع , مقدما في بداية الشهر
  payEarly = DueDate.EndOfPeriodعالمة الصح في صندوق االختيار 

ولكن ال تدخل اآلن إال قيم (غير القيم في صناديق النصوص ,واضغط على زر حساب المدفوع الشهري  اآلن نفذ البرنامج
اضغط على صندوق االختيار , )رقمية ألننا لم نعالج حتى اآلن الخطأ الذي سينتج عن إدخال قيم نصية في صناديق النص 

تدرب قليال على البرنامج وراجع آيفية تنفيذ الكود , لوضع عالمة الصح فيه وراقب التغيرات ومن ثم ازل هذه العالمة 
ال تغلق البرنامج من خالل زر الخروج فإننا لم نعمل (اغلق البرنامج للعودة الى بيئة التطوير مرة أخرى ,وعندما تنتهي 

  )على برمجته حتى اآلن 
  :مالحظة

قصاصة آود  Code snippetsالشهرية؟ يوجد وآيفية حساب المدفوعات ,Pmtاذا آنت ال تعرف شيئا حول الوظيفة الجاهزة 
إدخال قصاصة "وآما شرحنا سابقا قصاصة الكود اضغط في مكان ما من الكود باليمين واختار القائمة المنسدلة ,جاهزة 

اضغط  مزدوج من ,لترى قائمة أخرى من البنود " األساسيات "fundamentalsواضغط مزدوج على "  Insert Snippetآود 
سيتم " on a Loan   Calculate a Monthly Payment"ومن ثم اختار القصاصة " Mathمجلد الرياضيات "ود على هذه البن

  :إدخال الكود التالي
Dim futureValue As Double = 0 
        Dim payment1 As Double 
        payment1 = Pmt(0.05 / 12, 36, -1000, futureValue, DueDate.EndOfPeriod) 

آل ما عليك عمله هو تبديل قيم المعامالت في هذه الوظيفة بالبيانات من  Pmtتوضح هذه القصاصة استخدام الوظيفة 
  .األداة المناسبة  التي قمت بوضعها على الفورم

ضع المؤشر فوق آل معامل نسبي وسترى الشرح , وإذا آنت التعرف ايضا آيف تستخدم المعامالت النسبية للوظيفة 
  :امل نسبي آما هو مبين هنالكل مع

  
حيث انه يمكن للمستخدم ان يدخل ,نوعا ما مختلف واطول مما قدمته هنا" حاسب القروض"لكن آودالمشروع البسيط 

لذا سترى في المقطع القادم آيف تعمل ,جميع أنواع البيانات في الفورم فإذا ما ادخل نص ما سيؤدي الى حدوث خطأ 
  واصطياد االخطاء ومعالجتها , لمدخلة من قبل المستخدمعلى التحقق من البيانات ا
   Validating the Data:التحقق من البيانات 

آما ذآرنا سابقا اذا ما عمل المستخدم على إدخال  نص ما في صناديق النصوص التي على الفورم  مثال 
وسينهار البرنامج مباشرة فان ذلك سيؤدي الى حصول خطأ  " عشرون"ادخل المستخدم القيمة النصية التالية 

  لذا لمنع المستخدم من إدخال قيم غير مناسبة ,جرب هذا واقرأ رسالة الخطأ , عارضا رسالة خطأ
الكود المعدل التالي يعمل على التحقق من بيانات المستخدم في آل صندوق نص لمنع إدخال بيانات غير 

  )الكود يشرح نفسه وليس بحاجة الى أي شرح(مناسبة 
Dim Payment As Double 
        Dim LoanIRate As Double 
        Dim LoanDuration As Integer 
        Dim LoanAmount As Integer 



 
 التحقق من آمية القرض '        
        If IsNumeric(txtAmount.Text) Then 
            LoanAmount = Convert.ToInt32(txtAmount.Text) 
        Else 
            MsgBox("ادخل قيمة عددية من فضلك في قيمة القرض الذي حصلت عليه") 
            Exit Sub 
        End If 
  التحقق من الفائدة '        
        If IsNumeric(txtRate.Text) Then 
            LoanIRate = 0.01 * Convert.ToDouble(txtRate.Text) / 12 
        Else 
            MsgBox("قيمة الفائدة غير صحيحة,ادخل قيمة عددية من فضلك") 
            Exit Sub 
        End If 
 التحقق من فتر القرض'        
        If IsNumeric(txtDuration.Text) Then 
            LoanDuration = Convert.ToInt32(txtDuration.Text) 
        Else 
            MsgBox("من فضلك ادخل مدة القرض المناسبة ,على ان تكون قيمة عددية") 
            Exit Sub 
        End If 
 اذا آانت جميع البيانات صحيحة , باشر عملية الحساب '        
        Dim payEarly As DueDate 
        If chkPayEarly.Checked Then 
            payEarly = DueDate.BegOfPeriod 
        Else 
            payEarly = DueDate.EndOfPeriod 
        End If 
        Payment = Pmt(LoanIRate, LoanDuration, -LoanAmount, 0, payEarly) 
        txtPayment.Text = Payment.ToString("#.00") 

وتقبل متغير وتعود بصح اذا آان المتغير ) معدة لالستخدام من قبل اللغة(أخرى جاهزة  هي وظيفة IsNumericالوظيفة 
  .عددي وتعود بخطأ في الحاالت األخرى

وحاول ان تستكشف ما سيحدث .واالن جرب التطبيق حتى تفهم الكود ومن ثم ادخل قيمة هائلة  في آمية القرض
آما هو مبين في الشكل التالي تظهر رسالة ,طأ مختلفة عن سابقتهاسترى ان البرنامج ينهار ثانية ولكن مع رسالة خ,

ويظهر مع الرسالة ايضا نصائح واقتراحات لمعالجة " استثناء تجاوز الحد لم يتم معالجته: "خطأ معنونة بالعنوان التالي
 value was either too ":"يشتكي الفيجوال بيسك من خطأ تجاوز الحد تحت عنوان رسالة الخطأ بالسطر التالي. الخطأ 

large or too small for an Int32 القيمة أم ان تكون آبيرة جدا او صغيرة جدا من اجل المتغير من النوع الصحيح" أي ان "
  ,وآما ترى فان البرنامج يتوقف عند السطر الذي سبب الخطأ ويعلمه باللون االصفر

  
وهذا الخطأ ينتج عادة عندما تقسم , يعمل البرنامج على معالجتها هي قيمة عددية آبيرة جدا الن overflowتجاوز الحد 

وعندما تسند قيمة آبيرة جدا الى متغير من نوع عدد صحيح ستحصل ايضا , عدد ما على الصفر او على عدد صغير جدا
" قروضحاسب ال"في تطبيق 2,147,483,647في الحقيقة أي قيمة تتجاوز القيمة  , overflow على خطأ تجاوز الحد

هذه , فهذه هي القيمة األعلى  التي تستطيع ان تسندها الى المتغير من النوع الصحيح,ستسبب حالة تجاوز الحد
القيمة مناسبة بشكل واسع لمتطلبات البنوك ولكنها غير آافية لمعالجة اإليرادات الحكومية والتي من المحتمل ان تتجاوز 

دك الفيجوال بيسك بأنواع أخرى من المتغيرات التي تستطيع ان تخزن قيم آما سترى في الفصل القادم يزو.هذه القيمة
في الوقت الحالي اذا أردت ان تستخدم برنامج ) صغير عمليا) بين الدول(الدين الدولي  national debtتجعل من (هائلة 

المتغير من نوع  حيث ان Dim LoanAmount As Double   :آما يلي   LoanAmountصرح عن المتغير"حاسب القروض"



وآان باإلمكان استخدام .المزدوج يستطيع ان يحفظ قيم آبيرة واآبر من القيم التي يحفظها المتغير من النوع الصحيح
  .الصحيح integer الصحيح الطويل فهو ايضا يحفظ قيم اآبر من Longالمتغير والتصريح عنه على انه من النوع 
فهناك على الدوام ,data-validation code خالل آتابة آود التحقق من البياناتيمكن ايضا اصطياد خطأ تجاوز الحد من 

فرص الن ينتج عن حساباتك خطأ تجاوز الحد او أنواع أخرى من األخطاء الرياضية ولكن التحقق من البيانات لن ينجح 
او  error handlingج الخطأ فنحتاج الى شيء ما يدعى معال,حيث انك لن تعلم النتيجة قبل ان تستكشف الحسابات ,هنا

في ,هذا الكود اإلضافي يعالج األخطاء عند وقوعها"  exception handling معالج االستثناء" مايسمى في الفيجوال بيسك
الحقيقة في هذه الحالة تخبر الفيجوال بيسك بان ال يتوقف عن العمل برسالة خطأ آالتي ظهرت معنا في المقاطع 

فعوضا عن ذلك سيعمل الفيجوال بيسك على اصطياد ,وال تساعد المستخدم أبداembarrassing والتي تربكك,السابقة
عليك آتابة هذه (من الواضح ان عليك ان تكتب المزيد من الكود.,الخطأ وينفذ العبارات المناسبة والتي تعالج الخطأ

  ).العبارات التي تصطاد الخطأ
  ً              اذا  يتبقى علينا ,في البرنامج fail-safeاتوماتيكي عند حصول خطأ ما  يعمل مثال التطبيق هذا آمعلن عن الخطأ و بشكل

في وضع  synch(فالتنوع في القيم التي تكون على الفورم  ال تكن دائما متوافقة ,إضافة لمسة أخيرة على تطبيقنا
ومن ثم ,عينمن اجل قرض م" دفعه شهريا بالمستوج" مثال لنقول انك عملت على حساب ) متزامن مع بعضها البعض

فحالما تغير الفترة للقرض وقبل ان تضغط على " دفعه شهريا المستوجب"أردت ان تغير فترة القرض لترى آيف تؤثر على 
بشكل ,القرض parametersفان القيمة في صندوق المدفوع شهريا ال تستجيب لمعامالت ,زر حساب المدفوع شهريا 

شهر ان يمحى حالما يعمل المستخدم على تحديث واحدة من  دفعه آل بالمستوجمثالي يتوجب على صندوق نص 
لذا لعمل هذا عليك إدخال العبارات التي تنظف اداة صندوق نص المتوجب دفعه آل شهر أي ,القرض تبارومترابيانات او 

  TextBoxولكن السؤال هنا ما هو معالج الحدث المناسب لهذه العبارة؟ تطلق اداة صندوق النص , txtPaymentاألداة  
وهذا هو المكان المناسب لتنفيذ العبارة التي تعمل على  تنظيف اداة ,في آل مرة يتم تغير نصها TextChangedالحدث 

عليك آتابة آود ,وبسبب وجود ثالث أدوات صندوق نص على الفورم,على الفورم" المتوجب دفعه آل شهر "صندوق نص  
TextChanged  "في الكود التالي وضعت (ة معالج حدث يعالج الجميع دفعة واحدة آما يلياو آتاب" تغير النص لها جمعا

  )عالمة أمام خاصية التفاف النص لذا تم تقطيع السطر الطويل من الكود الى سطرين آما تعلمت سابقا
  Private Sub txtAmount_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
txtAmount.TextChanged, txtDuration.TextChanged, txtRate.TextChanged 
        txtPayment.Clear() 
    End Sub 
آما ترى فقد عملت على آتابة معالج عام لكل صناديق النصوص دفعة واحدة بدل من آتابة آال على حدا وذلك بالضغط المزدوج على 

وبما ان األحداث من نفس النوع فيمكن آتابتها جميعها بعد       ٍٍ     في آل   منها ()txtPayment.Clearد آل صندوق نص ومن ثم إدخال الكو
  .Handlesالكلمة المحجوزة 

تستخدم التاريخ بدل من فترة القرض باألشهر ) او نسخة أخرى من مشروع حاسب القروض(ومن امثلة المشاريع لهذا الفصل مشروع
 يزود هذا التطبيق بنسختين من اداة فرز التاريخ والوقت,دال من تحديد فترة القرض باألشهرفب,وبالتالي يستخدم واجهة مختلفة

DateTimePicker من خالل النقر عليه ومن ثم الضغط على ) شهر(اعمل على حذف صندوق نص الفترة , والتي تستخدم لتحديد التاريخdelete 
فبوضع هذين األداتين  DateTimePickerعلى الفورم و أداتي فرز التاريخ  Labelsأداتي عنوان  وضع)" شهر(الفترة "وآذلك احذف اداة العنوان الموفقة 

  :يستطيع المستخدم ان يدخل تاريخ بدء وانتهاء القرض ويقوم البرنامج بحساب فترة القرض بالشهور بالعبارات التالية
LoanDuration = DateDiff(DateInterval.Month, dtFrom.Value, dtTo.Value) + 1 

ألداة فرز  nameهي ايضا خاصية االسم البرمجي    dtToألداة فرز تاريخ بداية القرض و nameهي خاصة االسم البرمجي dtFromحيث ان 
فتعطي الفرق بين التاريخين بالشهور وآما يحددها المعامل النسبي األول للوظيفة ،أما  DateDiffتاريخ نهاية القرض  أما الوظيفة 

مع األخذ بعين االعتبار الشهر األول من , الن النسبيان الباقيان فيحدد األول بداية الفترة ويحدد المعامل الثاني نهاية الفترةالمعام
  .الى عملية حساب فترة القرض 1القرض لذا تم إضافة 

  :بعد ان تعمل التغيرات ستصبح واجهة التطبيق مشابهة للشكل التالي

  
  :مالحظة 

هامة جدا فاسم األداة الذي تكتبه في هذه الخاصية هو نفسه الذي يستخدم في الكود وتستطيع   nameرمجي خاصية االسم الب
ً                                            تغير االسم البرمجي ألي اداة من نافذة الخصائص حيث تختار األداة اوال  من على الفورم وآما هو موضح في الشكل التالي                                                              :  



  
  Building a Calculatorبناء تطبيق الحاسبة 

, في هذا التطبيق آيفية بناء آلة حاسبة وسترى آيف يعمل الفيجوال بيسك على تبسيط العمليات المتقدمة  ستتعلم
  . وعملية بناء التطبيق ليست بالتعقيد الذي قد يظنه الكثير من المبتدأين 

وتستطيع ,سبة الرياضيةفله مظهر الحا,يضاهي هذا التطبيق الحاسبة اآللية اليدوية  ويعالج العمليات  الرياضية األساسية
  توسيع ميزات التطبيق بإضافة ميزات مثل الجيب و التجيب والظل  و التظل وغيرها من العمليات الرياضية األخرى

  Designing the User Interfaceتصميم واجهة المستخدم 
ورم وتجعل من الحاسبة فعليك ترصف األزرار على الف,ولكنها مع ذلك تأخذ بعض الوقت والجهد,واجهة التطبيق بسيطة 

واعد تسمية " الحاسبة الرياضية" لذلك أبدا مشروع جديد  وسمه  a hand-held calculator تشبه آثيرا الحاسبة اليدوية
ومن خالل خاصية )  name(من خالل خاصية االسم البرمجي  frmCalculatorالى  Form1الفورم الرئيسية له من 

  " لحاسبةا"للفورم اآتب النص   textالنص 
  :لتبسيط عملية التصميم اتبع الخطوات التالية

واجعل خاصية من , اختار الخط الذي تريده للفورم ،فجميع االدوات التي ستضعها على الفورم سترث هذا الخط - 1
وذلك من اجل ان تكون " نعم "اليمين الى اليسار صح وآذلك اجعل تخطيط النموذج من اليمين الى اليسار 

 .تدعم اللغة العربية واجهة التطبيق
 تخطيط الحدود الى   BorderStyleوضع خاصية ,والتي ستصبح شاشة الحاسبة,عنوان  Labelأضف اداة  - 2

Fixed3D   ثالثي األبعاد غير خاصية لون الخطFore Color  وخاصية لون الخلفيةBackColor  آما تراه مناسب
 .لتظهر الشاشة بشكل مختلف عن باقي الحاسبة

انسخ هذا  btn1الى  nameو أعطه اسم برمجي  1النص لها الى  Textزر الى الفورم وغير خاصية  اسحب اداة - 3
الزر والصقه  تسع مرات على الفورم وضع خاصية النص لباقي األزرار على التوالي الى 

 و btn5 و btn4 و btn3 و btn2على التوالي الى  nameواالسم البرمجي  0و9و8و7و6و5و4و3و2
btn6 و btn7 و btn8  و btn9 و btn0  قبل أن تقوم بعملية النسخ اعمل على تنسيق الزر األول بأفضل

 .تنسيق 
عملية النسخ واللصق آما قلنا سيكون لها نفس االسم للزر المنسوخ لذا اعمل على تغير آل زر تقوم بلصقه  - 4

 .الى العنوان المناسب وآما تم ذآره في الفقرة السابقة
اسمه البرمجي  Nameر  األرقام  ضع زرين ايضا على الفورم احدهما الفاصلة و عندما تنتهي من أزرا - 5

btnperiodأما خاصية text   النص له فاآتب عليها النقطة فقط وهنا اجعل خاصية الخط آبيرة نوعا ما لهذا الزر
سنستخدم فقط حيث  cالنص   text والزر الثاني اآتب عليه من خالل خاصية,آي تظهر النقطة بشكل واضح 

 .btnclearاسمه البرمجي  Nameواجعل ,هذا الزر لتنظيف الشاشة 
 والضرب  (−)subtraction والطرح (+) additionالجمع ,واآلن ضع أزرار من اجل العمليات الرياضية على الفورم  - 6

multiplication (*)  والقسمة division (/) الجمع  (واألسماء البرمجية لها هي على الترتيبbtnaddition,  الطرح
btnsubraction ,   الضربbtnmultiplication,القسمةbtndivision.( 



وأسمه البرمجي " = " أخيرا ضع زر المساواة على الفورم واجعله ومدده بقدر زرين واجعل خاصية النص له الى - 7
 btnequalإلى 

في الشكل زر لقلب الرقم نسق األزرار على الفورم بحيث تبدو مشابهة للشكل التالي وضع آما هو مبين  - 8
وأيضا أضف  زر أخر ,×/1أما خاصية النص فضعها آما هي مبينة في الشكل إلى btnreverseواسمه البرمجي

  :آما هو مبين في الشكل   btnrefوخاصية االسم البرمجي إلى -+لعكس اإلشارة وضع خاصية النص إلى

  
ألرقام عند برمجة األحداث التابعة آبس الزر  من خالل لوحة ضع الخاصية التالية للفورم إلى صح لتتمكن من إظهار ا

 المفاتيح آما هو مبين في الشكل التالي

  
  

  برمجة الحاسبة
  :قبل البدء بمناقشة برمجة الحاسبة سأقدم لك آود التطبيق آامل

Public Class frmCalculator 
    Dim clearDisplay As Boolean 
    Dim Operand1 As Double 
    Dim Operand2 As Double 
    Dim MathOperator As String 
    Private Sub DigitClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn0.Click, btn1.Click, _ 
        btn2.Click, btn3.Click, btn4.Click, btn5.Click, btn6.Click, btn7.Click, btn8.Click, btn9.Click 
        If clearDisplay Then 
            lblDisplay.Text = "" 
            clearDisplay = False 
        End If 
        lblDisplay.Text = lblDisplay.Text + CType(sender, Button).Text 
        btnequal.Focus() 
    End Sub 
    Private Sub bttnClear_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e  _  
As System.EventArgs) Handles btnclear.Click 
        lblDisplay.Text = "" 
        btnequal.Focus() 
    End Sub 
    Private Sub bttnPeriod_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e _ 
  As System.EventArgs) Handles btnperiod.Click 



        If lblDisplay.Text.IndexOf(".") > 0 Then 
            btnequal.Focus() 
            Exit Sub 
        Else 
            lblDisplay.Text = lblDisplay.Text & "." 
            btnequal.Focus() 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub bttnPlus_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnaddition.Click 
        Operand1 = Convert.ToDouble(lblDisplay.Text) 
        MathOperator = "+" 
        clearDisplay = True 
        btnequal.Focus() 
    End Sub 
    Private Sub bttnEquals_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)_ Handles btnequal.Click 
        Dim result As Double 
        Operand2 = Convert.ToDouble(lblDisplay.Text) 
        Try 
            Select Case MathOperator 
                Case "+" 
                    result = Operand1 + Operand2 
                Case "-" 
                    result = Operand1 - Operand2 
                    Debug.WriteLine("DD") 
                Case "*" 
                    result = Operand1 * Operand2 
                Case "/" 
                    If Operand2 <> "0" Then result = Operand1 / Operand2 
            End Select 
            lblDisplay.Text = result.ToString 
            clearDisplay = True 
        Catch exc As Exception 
            Debug.WriteLine(exc.Message) 
            result = "ERROR" 
        End Try 
    End Sub 
    Private Sub bttnMinus_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)_ Handles btnsubraction.Click 
        Operand1 = Convert.ToDouble(lblDisplay.Text) 
        MathOperator = "-" 
        clearDisplay = True 
        btnequal.Focus() 
    End Sub 
    Private Sub bttnMultiply_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)_ Handles btnmultiplication.Click 
        Operand1 = Convert.ToDouble(lblDisplay.Text) 
        MathOperator = "*" 
        clearDisplay = True 
        btnequal.Focus() 
    End Sub 
    Private Sub bttnDivide_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)_ Handles btndivision.Click 
        Operand1 = Convert.ToDouble(lblDisplay.Text) 
        MathOperator = "/" 
        clearDisplay = True 
        btnequal.Focus() 
    End Sub 
    Private Sub bttnNegate_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)_ Handles btnref.Click 
        lblDisplay.Text = -Convert.ToDouble(lblDisplay.Text).ToString 
        clearDisplay = True 
        btnequal.Focus() 
    End Sub 
    Private Sub bttnReverse_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)_ Handles btnReverse.Click 
        If Convert.ToDouble(lblDisplay.Text) <> 0 Then 
            lblDisplay.Text = (1 / Convert.ToDouble(lblDisplay.Text)).ToString 
            clearDisplay = True 
        End If 
        btnequal.Focus() 
    End Sub 
    Private Sub CalculatorForm_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles 
Me.KeyPress 
        Select Case e.KeyChar 
            Case "1" : btn1.PerformClick() 



            Case "2" : btn2.PerformClick() 
            Case "3" : btn3.PerformClick() 
            Case "4" : btn4.PerformClick() 
            Case "5" : btn5.PerformClick() 
            Case "6" : btn6.PerformClick() 
            Case "7" : btn7.PerformClick() 
            Case "8" : btn8.PerformClick() 
            Case "9" : btn9.PerformClick() 
            Case "0" : btn0.PerformClick() 
            Case "." : btnperiod.PerformClick() 
            Case "C", "c" : btnclear.PerformClick() 
            Case "+" : btnaddition.PerformClick() 
            Case "-" : btnsubraction.PerformClick() 
            Case "*" : btnmultiplication.PerformClick() 
            Case "/" : btndivision.PerformClick() 
            Case "=" : btnequal.PerformClick() 
        End Select 
    End Sub 
    Private Sub CalculatorForm_Keydown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles 
Me.KeyDown 
        If e.KeyData = Keys.Enter Then 
            btnequal.PerformClick() 
            e.Handled = True 
        End If 
    End Sub 
End Class 

  :التالي في نافذة محرر الكوداضغط مزدوج على واحد من أزرار األرقام  وسترى الكود ,أنت اآلن جاهز إلضافة بعض الكود الى التطبيق 
Private Sub btn1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn1.Click, btn0.Click, 
btn2.Click, btn3.Click, btn4.Click, btn5.Click, btn6.Click, btn7.Click, btn8.Click, btn9.Click 
 
 End Sub 

فقد عملت على إضافة جميع أزرار األرقام ألنها جميعا تشترك بهذا الحدث فال يوجد داعي لكتابة جميع األحداث آما ترى 
فقط ضع فاصلة  في نهاية السطر األول من الكود أي بعد , لكل رقم على حدا لذا عملت على آتابتهم دفعة واحدة 

btn1.Click ث ضغط او ومن ثم اختار اسم الزر ومن ثم نقطة واسم الحدClick.  
لمضاهاة هذه العملية ادخل ,أنت تعلم انك عندما تضغط  زر رقم ما في الحاسبة اليدوية يتم إلحاق الرقم في الشاشة 

ولكن أنت أعد تسمية  lblDisplayوهي نفس  Label1أحيانا قد ترد (حدث الضغط على األزرار  Clickالسطر التالي في معالج 
  )ابقاأداة العنوان آما بينت س

Label1.Text = Label1.Text + sender.Text 
لحدث الضغط  senderيمثل  المعامل النسبي ,هذا السطر يعمل على إلحاق الرقم الذي يتم ضغطه بشاشة الحاسبة

Clickوخاصية النص ) او األداة التي أطلقت الحدث(األداة التي تم ضغطهاText لهذه األداة هي نص الزر الذي تم
على اداة العنوان والتي  3450سيعرض القيمة  0فان ضغط الرقم  345فإذا أدخلت بشكل مسبق القيمة فمثال ,ضغطه

  .تتصرف آشاشة عرض للحاسبة
ولكنه ,للتمكن من الوصول الى خاصية النص للزر الذي تم ضغطه  ليس هو الطريقة األفضل   Sender.Textالتعبير 

وآما تم مناقشته في الفصل الثاني علينا تحويل الكائن , Strict option is off سيعمل طالما ان خيار التدقيق غير فعال
sender من نوع (الى نوع معينButton ومن ثم استدعاء طريقة ) الزرText النص له لذلك يصبح الكود السابق آمايلي :

(sender, Button).TextCTypeLabel1.Text = Label1.Text +   
ٍ    فبعد عمل  ما,اج الى العديد من السطور الكود خلف أزرار األرقام يحت وذلك بعد الضغط على ,يجب أن يتم تنظيف الشاشة,        

 in فالشاشة يجب أن يتم تنظيفها في انتظار,احد أزرار العمليات الرياضية  مثل الجمع او الطرح او غيرها من العمليات
anticipation الطرف الثاني من العمليةsecond operand ,ان يتم تنظيف الشاشة حالما يتم الضغط على  في الواقع يجب

وبطريقة مماثلة يجب ايضا ,وليس حالما يتم الضغط على زر العملية الرياضية,الرقم األول التابع للطرف الثاني من العملية
ر الكود في معالج حدث النقر على األزرا Reviseلذلك عدل , تنظيف الشاشة بعد ان يضغط المستخدم على زر المساواة 

  )في الكود الكامل الذي قدمته لك سابقا آامل(آما هو مبين
وهذا يعني انه يأخذ واحدة من القيمتين أما صح او خطأ  Booleanتم التصريح عنه آمتغير من النوع المنطقي  clearDisplayالمتغير 

True or False, والمستخدم اآلن يكتب عدد ,الحاسبةافرض ان المستخدم قد أنجز عملية ما والنتيجة ما تزال معروضة على شاشة
وهذه ليست الكيفية التي .,فبدون عبارة الشرط  سيستمر البرنامج في إلحاق األرقام الى الرقم الموجود مسبقا على الشاشة,أخر

وبرنامجنا يستخدم المتغير , عندما يبدأ المستخدم بإدخال عدد جديد فان الشاشة يجب ان تصبح فارغة,تعمل بها الحاسبة
clearDisplay لمعرفة متى علينا ان ننظف الشاشة.  

فاإلجراء ,الى صح ليدل على ان الشاشة تحوي على نتيجة عملية ما clearDisplayيعمل زر المساواة على وضع المتغير 
فإذا آانت القيمة صح ,ضغط الزر يتفحص قيمة المتغير في آل مرة يتم فيها الضغط على زر جديد  ()DigitClickالجزئي 

ومن ثم فان هذا اإلجراء ,ومن ثم يطبع الرقم الجديد فيها,ضغط زر ما يعمل على تنظيف الشاشة()DigitClickفان حدث 
لذلك عندما يتم ضغط الرقم التالي فان البرنامج لن  clearDisplay الجزئي يعمل على إسناد القيمة خطأ الى المتغير

  . ,يمسح الشاشة مرة أخرى



 hand-held ؟ فالحاسبة اليدوية النموذجية,و أراد التراجع عن اإلدخال األخير,المستخدم خطأ ما ولكن ماذا اذا ما عمل 
calculator  ليس لديها زرBackspace "وزر" التراجع ضغطة  للخلف Clear  التنظيف يمحي العدد الحالي الذي على
  )بينته في الكود الكامل (ج حدث الضغط عليهوادخل الكود في معال Cاضغط مرتين على الزر ,لنعالج هذه الميزة,الشاشة

مع استثناء وحيد هو أنه  يمكن للرقم أن يظهر أي ,يعمل زر  النقطة تماما مثل أزرار األرقام,)النقطة(نستطيع اآلن النظر إلى زر الفاصلة
هو ممكن   99.991عدد مثل ف. ولكن  النقطة يمكن أن تظهر  مرة واحدة فقط  في قيمة عددية,عدد  من المرات  في قيمة رقمية

بعد إدخال النقطة يجب على هذا الزر أن ال  23.456.55ولكن عليك التأآد من أن المستخدم ليس بإمكانه إدخال  عدد مثل التالي
الحظ الكود )(فاصلة أخرى فلن تحتاج لرؤية رقم فيه أآثر من فاصلة واحدة وغير ذلك فالرقم غير صحيح(يعمل على إدخال نقطة أخرى

  )الذي يعالج هذه الحالة في حدث الضغط على زر الفاصلة
IndexOf التعبير  .هي طريقة يمكن تطبيقها على أي سلسلة نصيةlblDisplay.Text  لذا ) النص الذي على أداة العنوان(هو نص

ولى من الفاصلة في نص أداة بمكان النسخة األ  (’’.‘‘)lblDisplay.Text.IndexOfيعود التعبير ,  IndexOfنستطيع استدعاء طريقتها 
فالعدد الذي تم إدخاله  , هو صفر أو عدد موجب)  (’’.‘‘)lblDisplay.Text.IndexOfالذي ترجعه الطريقة (فإذا آان هذا العدد, العنوان

 1-ريقة السابقة أما إذا أعادت الط.في هذه الحالة يخرج البرنامج من اإلجراء, وفاصلة أخرى اليمكن إدخالها,يحتوي مسبقا على فاصلة
لقد عملنا فيما مضى واجهة المستخدم التي تضاهي الحاسبة , فإنه يتم إلحاق الفاصلة إلى العدد حتى اآلن تماما آـاألرقام النظامية

  .ولكنها ال تقوم بأي عملية حتى اآلن ,اليدوية مع إمكانية إدخال البيانات
 sCoding the Math Operationبرمجة العمليات الرياضية 

  :لنبدأ بتعريف ثالث متغيرات,برمجة العمليات الرياضية :نستطيع اآلن االنتقال إلى إدخال الجزء الهام من التطبيق
Dim Operand1 As Double لحفظ الرقم األول في العملية  
Dim Operand2 As Double لحفظ الرقم الثاني في العملية  
Dim MathOperator As String ...قسمة,التي ترغب بإجراءها هل هي جمع  الختيار العملية    

فإذا ضغط   Operand1فإن القيمة التي على الشاشة يتم تخزينها  في المتغير األول,عندما يضغط المستخدم واحد من الرموز الرياضية
بحيث ,إلى صح clearDisplayالمستخدم  زر الجمع يجب أن يعمل مالحظة لنفسه أن العملية الحالية هي اإلضافة ويعمل على وضع المتغير 

تم تخزين رمز العملية في المتغير ). Operand2القيمة الثانية التي يجب إضافتها(يستطيع المستخدم أن يدخل قيمة أخرى 
MathOperator,.عند هذه النقطة يجب أن يعمل برنامجنا التالي.فالمستخدم سيدخل قيمة ثانية ومن ثم يضغط على زر المساواة ليرى النتيجة:  

 قراءة القيمة التي على الشاشة في المتغير -1
  Operand2و Operand1على متغيري الطرفيين   MathOperatorإتمام العملية  المشار إليها بواسطة المتغير  -2
  .Trueإلى صح  clearDisplayعرض النتيجة  ووضع المتغير  -3

  Operand1 Operator Operand2 :يجب أن يتم زر المساواة العملية التالية 
ومن ثم أدخل المستخدم .3342هو additionعلى فرض أن الرقم الذي على الشاشة عندما ضغط المستخدم على زر الجمع 

 : وإذا ضغط المستخدم زر القسمة فالعملية هي آما يلي23 + 3342 :يجب أن ينفذ البرنامج الجمع.وضغط  زر المساواة 23القيمة
واإلجراءات األخرى ليس لديها إمكانية الوصول إليها ,في اإلجراء الذي تم التصريح عنهم فيهالمتغيرات هي متغيرات محلية  23 / 3342

فالمتغيرات .في بعض األحيان يجب أن تكون للمتغيرات إمكانية الوصول من العديد من األماآن في البرنامج,وال تستطيع قراءة قيمها
MathOperator , Operand2, Operand1ر باإلضافة إلى المتغيclearDisplay  يجب أن تكون من الممكن الوصول لها من ضمن أآثر من

فاإلعالن عنهم عادة يتم في بداية الكود بالعبارات المبينة في الكود ,إجراء لذا يجب أن يتم التصريح عنها خارج يطاق أي إجراء 
 )بداية مقطع برمجة العمليات الرياضية(السابق وآما هو موضح في 

    Dim clearDisplay As Boolean 
    Dim Operand1 As Double 
    Dim Operand2 As Double 
    Dim MathOperator As String 

لنرى آيف يستخدم البرنامج ,أو ببساطة من أي إجراء على الفورم,هذه المتغيرات  تم استدعاءها من متغيرات على نطاق واسع
وهذا . MathOperatorفي المتغير"+"يجب أن يخزن البرنامج القيمة,لى زر الجمععندما يضغط المستخدم ع MathOperatorالمتغير 

 جميع المتغيرات التي تخزن قيم عددية تم التصريح عنها آمتغيرات من النوع المزدوج.يحدث من ضمن حدث نقر زر الجمع
Double,والمتغير المنطقي .والتي بإمكانها تخزين قيم بأآبر دقة ممكنةBoolean صح :يمتينيأخذ قTrue  وخطأFalse  وقد رأيت

  . clearDisplayمسبقا آيف يتم استخدام المتغير 
تحول  معاملها النسبي  إلى ()Convert.ToDoubleالطريقة  .إلى القيمة  الحالية التي على الشاشة Operand1تم إسناد المتغير 

القيمة الفعلية التي تم تخزينها في خاصية .string ة الحرفيةمن نوع السلسل Labelخاصية النص ألداة العنوان  Text .قيمة مزدوجة
وهذا هو السبب . 428والتي تختلف عن القيمة العددية  428مثل  stringإنها سلسلة حرفية ..النص هي في الحقيقة ليست عدد
أما بالنسبة ألزرار العمليات .ة عدديةلتحويل قيمة العنوان ألداة العنوان إلى قيم Convert.ToDoubleالذي دعانا إلى استخدام الطريقة 

  . .األخرى فإنها تفعل المثل وهي موضحة في الكود
عندما يحدث هذا فان الكود  خلف زر ,يستطيع المستخدم أن يضغط على زر المساواة لحساب النتيجة,بعد إدخال الطرف الثاني 

  ).انظر الكود خلف هذا الزر(المساواة يتم تنفيذه
يستخرج الكود القيمة المعروضة .لحفظ نتيجة عملية الحساب وبالدقة األعلى Doubleمن النوع المزدوج  resultغير تم التصريح عن الت

وهذه " Select Case اختر حالة"ومن ثم فإن الكود يعمل على إتمام العملية بالعبارة .Operand2في أداة العنوان ويخزنها في المتغير 
قيمة إحدى  MathOperatorفإذا ما طابقت قيمة المتغير .المجدولة  بعد آل عبارة حالة  سبة للقيمالعبارة تقارن قيمة المتغير بالن

  .آما هو مبين في الكود خلف زر المساواة......)جمع أو طرح أو(فإنه يتم تنفيذ الحالة الموافقة,Case الحاالت
العملية األخيرة تنفذ .ألنه إذا آان صفر فال يمكن تنفيذ العملية تأخذ عملية القسمة بعين االعتبار  قيمة متغير الطرف الثاني للعملية 

  .صفر فال يحدث شيء Operand2فإذا حدث ألن يكون المتغير .القسمة فقط إذا آان المقام ليس صفر
يس علينا استخدام أي آود فل.وال تستطيع جعله ينهار بكتابة بيانات غير صحيحة,ترى أنه يعمل مثل الحاسبة اليدوية,واآلن شغل التطبيق  وتفحصه

أو  foolproofفآلية إدخال البيانات سهلة جدا .للتحقق من البيانات في هذا المثال ألن المستخدم ليس لديه فرصة لكتابة بيانات غير صحيحة
محتمل هو القسمة على صفر والخطأ الوحيد ال.ال يستطيع المستخدم إال إدخال بيانات عددية ألنه ال يوجد إال أرقام عددية على الحاسبة.مضمون

وبالطبع سيكون بإمكان المستخدم آتابة فقط القيم العددية ولن تجبرهم على ضغط األزرار التي على الحاسبة .وقد تمت معالجته في زر المساواة,
ضمن  keystrokesبس األزرار آ) أو اعتراض(لحصر ,لكتابة أرقامهم فيجب أن تمكن المستخدمين من آتابة األرقام التي تكون على لوحة المفاتيح

إلى األداة التي عليها  keystrokesيتم تبليغ آل عملية آبس زر . للفورم إلى صح KeyPreviewآودك عليك أوال وآما بينت سابقا وضع الخاصية 
المفتاح لألسفل ,KeyPressضغط الزر ,KeyDown المفتاح لألعلى(األحداث : الترآيز في الوقت المعني وتطلق آبس الزر المعتد على األحداث

KeyUp.(نحتاج في بعض األحيان إلى معالجة آبس أزرار محددة من مكان رئيسي)لذلك نضع خاصية الفورم ,)مرآزيKeyPreview لذا فإن ,إلى صح
ً                                                آبس األزرار يتم تبليغه أوال  إلى الفورم ومن ثم إلى األداة التي لديها الترآيز ي حدث آبس األزرار التابع ف رآبس األزرا)اعتراض(فنستطيع حصر .                        



والذي يبين   )  CalculatorForm_KeyPress Sub Private:راجع الكود الكامل وخاصة اإلجراء الذي بدايته(للفورم ومعالجتها في معالج الحدث هذا
  معالج حدث آبس األزرار للفورم

  
المناسب باستدعاء  طريقته  buttonالزر للزر  Clickج حدث نقر معالج الحدث هذا يتفحص المفتاح الذي تم آبسه من قبل المستخدم ويناشد معال

PerformClick. نقر"هذه الطريقة تتيح لك click’’"آبس زر"فإن معالج الحدث  3عندما يضغط المستخدم على الرقم . زر من ضمن آودك KeyPress  "
  .btn3ر ويعمل على مضاهاتها مع الز keystrokesالتابع للفورم  يحصر آبس المفاتيح 
  Using Simple Debugging Toolsاستخدام أدوات التصحيح البسيطة 

عندما تكتب آود ما )                     ً ألنها تطبيقات بسيطة جدا (تعمل تطبيقاتنا التي قمنا بها حتى اآلن بشكل جيد وهي سهلة التجريب واإلصالح إذا وجدت خطأ ما
ً                                         ستكتشف حاال  أن شيء ما ال يعمل آما هو متوقع منه تماما عملية التخلص من .ومن ثم اصالح الخلل,يك أن تكون قادر على اآتشاف لماذاوعل,         

 debuggingيوجد العديد من تقنيات  التصحيح ,وتوفر الفيجوال استوديو أدوات لتبسيط معالجة األخطاء debuggingاألخطاء تدعى إزالة األخطاء 
  .ةالبسيطة التي يجب أن تعرفها حتى ولو آنت تعمل مع تطبيقات بسيط

انه يوجد مشكلة ما في هذا )ندعي(لنتظاهر.افتح تطبيق الحاسبة واذهب إلى محرر الكود وضع المؤشر في السطر الذي يحسب الفرق بين طرفين
هذا السطر قد أصبح .السطر باللون البني highlightedوسيبرز F9اضغط .السطر ونريد تتبع تنفيذ البرنامج بشكل أقرب الآتشاف الخطأ الذي فيه

breakpoint فحالما يصل التنفيذ إليها سيتوقف البرنامج عندها:نقطة توقف.  
سيتوقف التطبيق  ومحرر .     ً           وأخيرا  زر مساواة,أدخل عدد ومن ثم انقر على زر الطرح ومن ثم عدد أخر .لتشغيل التطبيق وأآمل عملية طرح F5اضغط 

ولكن تنفيذ التطبيق تم إيقافه ,runtime mode وقت التشغيل)نظام (تزال في  صيغة وأنت ما . سيتم إبراز نقطة التوقف باللون األصفر.الكود سيفتح 
لمتابعة تنفيذ  F5المؤقت وضغط المفتاح  break modeالكود في نظام اإليقاف  editتستطيع حتى تحرير )suspended تأجيله بشكل مؤقت(مؤقتا

فان القيمة للمتغير الموافق ستظهر في صندوق ,في نافذة محرر الكود Operand2والمتغير Operand1مهما يكن التأشير فوق المتغير .التطبيق
 priorهذه هي قيم المتغيرات تماما قبل .حرك المؤشر  فوق أي متغير في معالج الحدث الحالي لترى قيم هذه المتغيرات.ToolTip box المساعدة

  )highlighted اإلبراز(تنفيذ عبارة اإلظهار
المحتواة ضمن هذه العبارة  involvedإذا آانت المتغيرات .ترى أنه صفر ألن هذه العبارة لم يتم تنفيذها حتى اآلن  resultغير ضع المؤشر فوق المت
سابقة لهذه العبارة وربما  في معالج  priorعليك أن تعلم أن المشكلة ,إذا آانت هذه المتغيرات ليس لديها القيم المناسبة(لديها القيم المناسبة 

والبرنامج سيتوقف عند السطر )highlighted المبرزة(والذي ينفذ فقط العبارة المعلمة,F10تستطيع تنفيذ هذه العبارة بالضغط على )آخرحدث 
  " End Select أنهي االختيار"العبارة التالية التي يجب أن يتم تنفيذها هي العبارة.التالي

وضع المؤشر فوقها وسترى قيمة المتغير بعد أن تم اسناد قيمة  restوأعد ,دث الحاليفي معالج الح resultمن المتغير  instanceأوجد حالة 
  .للعودة إلى نمط التنفيذ العادي F5لتنفيذ عبارة أخرى أو الضغط على  F10تستطيع اآلن الضغط على .له

بإرسال  العبارة المناسبة إلى  نافذة اإلظهار على أي متغيرات في معالج الحدث الحالي  involvingتستطيع أيضا تقييم التعابير التي تحتوي 
افتح قائمة ,فإذا آانت غير مرئية.تظهر نافذة اإلظهار المباشر أسفل بيئة التطوير المتكاملة).آما تعلمت مسبقا(Immediate window المباشر
 commandبق السطر الحالي في نافذة األمر يتم س .Immediate window ومنها نافذة اإلظهار المباشر Windowsواختار نوافذ  Debugتصحيح 
window  تذآار "(<أآبر من "بالرمزreminiscent ضع الموشيرة ) من أيام الدوسcursor بجانبه وأدخل العبارة التالية:  

? Operand1 / Operand2  
  command window ومنه نافذة األمر other windowsنوافذ أخرى viewتستطيع إظهار نافذة األمر من قائمة عرض 

quotient عالمة القسمة هي فقط اختصار لرمز .قسمة قيمتين ستظهر في السطر التاليshorthand notation إذا آنت تريد أن تعرف .آتابة أمر
  :أدخل العبارة التالية,القيمة الحالية على شاشة الحاسبة

? lblDisplay.Text  
تستطيع تقيم تعبير .القيمة الحالية لنص أداة العنوان سيظهر في السطر التالي.ى الفورمهذه العبارة تطلب قيمة خاصية النص لألداة التي عل

  :رياضي بعبارة مثل التالية
? Math.Log(3/4)  

Log() اللوغ هو وظيفة اللوغاريتمlogarithm وهي طريقة من طرق فئة الرياضيات Math class..ستكتشف أن نافذة اإلظهار المباشر أداة ,حاليا
تستطيع  أن تطلب قيم المكونات المستقلة للتعبير ,فإذا آان لديك عبارة ذات تعبير معقد .من أجل تصحيح التطبيقات handy toolلالستعمال  مالئمة

  .وتتأآد من صحة هذه المكونات
ه في المرة القادمة عندما يتم هذا سيزيل عالمة التوقف وتنفيذ البرنامج لم يتم قطع.F9واآلن حرك المؤشر فوق نقطة التوقف واضغط مرة ثانية 

  .تنفيذ هذه العبارة
آان تضع نقطة التوقف مثال في (هذا يعني أن نقطة التوقف لن يتم الوصول لها ابدا  breakpointإذا لم يتم توقيف تنفيذ البرنامج عند نقطة توقف 

ملية الجمع ولن يختار هذه الحالة وبالتالي فإن نقطة التوقف لن حالة تابعة للجمع وتقوم بتنفيذ عملية الطرح فمن البديهي أن البرنامج سيتجاوز ع
عليك وضع . فإن جملة حالة عملية الطرح آما قلنا لن يتم الوصول لها أبدا  MathOperatorإذا لم تسند قيمة مناسبة للمتغير).                    ً يتم الوصول إليها أبدا 

إذا آان .المساواة لتجرب القيم لجميع المتغيرات لحظة بدء تنفيذ هذا اإلجراء نقطة التوقف عند بداية عبارة قابلة للتنفيذ لمعالج حدث نقر زر
عليك اختبار العبارات التي تؤدي إلى )غير متوقعة(وإذا آانت القيم غير ذلك للمتغيرات.ستسمر بالتقدم في اختبار الكود ,للمتغيرات القيم المتوقعة 

  ).ر المتنوعةالعبارات في معالجات األحداث لألزرا(هذه العبارة
على الرغم من .Immediate window هناك تقنية أخرى بسيطة لمعالج أخطاء التطبيقات وهي طباعة قيم متغير معين في نافذة اإلظهار المباشر

ختارة العديد من المبرمجين يقومون بطباعة قيم متغيرات م).وهي عملية جدا(فهي معروفة لمبرمجي الفيجوال بيسك.أن هذه ليست أداة تصحيح
متبوعا باسم المتغير الذي تريد أن تطبع قيمته أو متبوعا  Debug.WriteLine:   لفعل هذا استخدم العبارة.قبل وبعد تنفيذ بعض العبارات المعقدة

  :باسم التعبير الذي تريد أن تظهر قيمته في نافذة إلظهار المباشر
(Operand1) WriteLine . Debug 

تستطيع أيضا استخدامها الختبار استدعاء وظيفة أو .ولكنها تعمل ,وهذه تقنية بسيطة .إلى نافذة اإلظهار المباشر ترسل هذه العبارة مخرجاتها 
آمعامل  the Debug.WriteLineمرر تعبير مناسب يحتوي على وظيفة معينة إلى العبارة ,إذا آنت غير واثق من الشكل العام  للوظيفة .طريقة 
  . تستطيع أن تتقدم لألمام في استخدامها في آودك,توقعة في نافذة اإلخراج المباشرإذا ظهرت النتيجة الم.نسبي

  Exception Handling)االستثناءات(معالجة األخطاء 
 فلن تحصل على خطأ تجاوز الحد,اذا بدأت بضرب عددين آبيرين جدا.انهيار تطبيق الحاسبة لن يكون بسهولة انهيار تطبيق حاسب القروض

overflow.عندما تظهر النتيجة انقر رمز الضرب مرة أخرى وأدخل .ومن ثم اضربه برقم أخر قريب منه في الضخامة 9خل عدد آبير بتكرار آتابة الرقم اد
ة حتى تصبح النتيجة آبير(رقم آبير جدا وتابع ضرب النتيجة بقيمة آبيرة جدا حتى تستهلك مجال القيمة المتاحة بالنسبة للمتغير من النوع المزدوج

هذه هي طريقة .سيظهر في شاشة الحاسبة infinityعندما يحدث هذا فان النص ال نهاية )جدا بحيث ال يمكن تخزينها في متغير من النوع المزدوج
 وهذا غير مقتصر على الفيجوال بيسك إنه أسلوب الكمبيوتر في تخزين.الفيجوال بيسك التي تخبرك أنه ليس بإمكانها معالجة األعداد الكبيرة

ال نستطيع ).في الفصل الثاني   infinity الشواذ  مثل  الالنهاية odditiesلقد ناقشنا .(من أجل آل متغير تحيث توفر عدد محدود من البايتا:القيم
لى حد ما تطبيق الحاسبة إ.باختصار.ألن الكود لن يقوم حتى بالمحاولة في تنفيذ هذا الحساب,إنشاء خطأ تجاوز الحد بتقسيم عدد ما على الصفر

لذا فعلينا .ولكن ومهما يكن ال نستطيع أن نكون واثقين من أن المستخدم لن يقوم بالتسبب في انتاج خطأ ما في التطبيق,) robust نشيط (متين
  .توفير بعض الكود لمعالجة جميع أنواع األخطاء 

   Errorsversus  Exceptionsمالحظة االستثناءات مقابل األخطاء  
فيجب ,فإذا ما حدث استثناء.في سياق التنفيذ الطبيعي  تبإمكانك أن تفكر باألخطاء آاستثناءا. exceptionsاآلن االستثناءات Errorsتسمى األخطاء 

أ أظن أنه تم تسميتها استثناءات ألن الخط.على البرنامج أن ينفذ عبارات خاصة لمعالجة االستثناء  وهذه العبارات لن يتم تنفيذها بالحالة الطبيعية
error ومعظم الناس ال يقبلون بأن بكتابة آود يحتوي على أخطاء.آلمة ال يستسيغها أي انسانerrors . فالمصطلح استثناءexception  يمكن أن



ربما . nraise an exceptioتقول أن آودك قد أطلق استثناء,أن التطبيق الذي آتبته فيه أخطاء :فبدال من أن تخبر الزبائن ). vagueمبهم(يكون غامض
ولكن مهما . known issuesواألخطاء تدعى اآلن قضايا معرفية .خطأ لم يعد مستخدم بشكل متكرر بعد اآلن  bugولكن المصطلح ,لم تتم مالحظته

  .آما هو ولم يتم تغيره" debuggingإزالة األخطاء "يكن مايزال المصطلح 
حيث أنه من غير الممكن التنبؤ بنتيجة عملية ما .لن يساعد Data validationنات آيف تعمل لتمنع ظهور استثناء ما حسابيا؟ فالتحقق من البيا

 الجواب هو بإضافة معالج االستثناء الهيكلي.فال تستطيع منعه,overflow وإذا سببت العلمية تجاوز الحد.تماما بدون إنجاز هذه العملية بشكل فعلي
structured exception handler,المكان الوحيد الذي يمكن أن يحدث فيه .يط جدا ومن الصعوبة توليد استثناء لتوضيح األهدافمعظم آود التطبيق بس
لترآيب معالج  outlineالخطوط الرئيسية .وفي هذا المكان علينا إضافة معالج االستثناء.حيث تحدث الحسابات.استثناء هو معالج زر المساواة 

  :االستثناء هي التالية
      Try 
 {مقطع العبارات }
        Catch Exception 
 {مقطع املعاجلة }
        Finally 
 { تنظيف(إزالة أخطاء) مقطع العبارات}
    End Try 

تنظيف مقطع "فإنه يتابع التنفيذ عند مقطع ,فإذا نجح البرنامج " مقطع العبارات"سيحاول البرنامج اتمام الحسابات التي تمت آتابة آودها في 
فإذا تم فقده فال توجد .هو اختياري"   Finallyأخيرا"ومقطع ,وهذه العبارات على األغلب عبارات إزالة األخطاء" cleanup) ألخطاءإزالة ا(العبارات

التقط "إذا حدث خطأ ما في المقطع األول فإن مقطع ".  Try Endأنهي حاول"مشكلة وتنفيذ البرنامج سيستمر بالعبارات التي تلي العبارة
  .يتم تفعيله والعبارات في مقطع المعالجة هذا سيتم تنفيذه"   Exception hCatcاالستثناء

آل ما تستطيع فعله .وال يوجد الكثير لتفعله فيما يتعلق باألخطاء التي تنتج عن الحسابات,هو المكان الذي تعالج فيه الخطأ"  Catch التقط"مقطع 
فإذا آان ,تلك التي يمكن معالجتها بلباقة آبيرة جدا, ن  يوجد نوع أخر من األخطاءمهما يك. هو عرض تحذير وتمنح المستخدم فرصة لتغير القيم

ً      تستطيع منح المستخدم فرصة إلدخال القرص المدمج والمحاولة مرة  أخرى.برنامجك ال يستطيع القراءة من مشغل األقراص المدمجة في الحاالت .                                                        
ً                  إذا حاول التطبيق مثال  الكتابة على ملف .من ثم االستمرارتستطيع أن تطلب من المستخدم إدخال قيمة مفقودة و,األخرى "  read-only للقراءة فقط"                   

تستطيع .أو ملف تكون مواصفة للقراءة فقط فعالة)وهذه الملفات تكون عادة للقراءة فقط وال يمكن الكتابة عليها(مثل تحديد ملف على القرص المدمج
وتمنح المستخدم فرصة إما الختيار اسم ملف آخر أو تغير المواصفة للقراءة فقط بالنسبة ,يانات والخروج من اإلجراء الذي يحفظ الب,عرض تحذير 

  .للملف الذي تم اختياره
يجب عليك أن تأخذ بعين االعتبار جميع أنواع االستثناءات التي يمكن أن يسببها ,ال توجد طريقة مفردة ومميزة لمعالجة آل االستثناءات,بشكل عام 
ببساطة ال يقوم بعمل العمليات التي ,األآثر أهمية بشأن معالجات األخطاء هو أن ال ينهار تطبيقك.individual basis لجتها بقوام مستقلتطبيقك ومعا

يذ ومن ثم يتابع التنف) offending statement أو عبارات التجريح ) offending operation التكدير(وهذا يعرف أيضا بعملية اإلغاظة(تسبب األخطاء 
وال حتى ,المستخدم أن خطأ ما قد حدث ويخرج من الحسابات) inform يبلغ(معالج الخطأ من أجل تطبيق الحاسبة يجب أن يخبر .بدون اية معالجة

  )راجع آود الحاسبة وال حظ معالج الحدث الذي تم أضافته إلى  معالج حدث النقر على زر المساواة(,يحاول عرض النتيجة
 فإذا ما حدث خطأ ما وعلى األغلب سيكون خطأ تجاوز الحد.ير فعال في أغلب األوقات وال يتدخل بعمليات البرنامجيبقى معالج الخطأ غ

overflow, انهي حاول...التقط...حاول"فإن مقطع  معالج الخطأ بالعبارات Try. . .Catch. . .End Try "يعرض هذا الكود صندوق رسالة  .سيتم تنفيذه
يتم تنفيذه بغض النظر عن حدوث الخطأ "  Finally    ً  أخيرا  "مقطع. على شاشة الحاسبة"  ERRORخطأ "وتعرض ايضا النص  تحتوي على وصف للخطأ

لذلك عندما يتم ضغط زر رقم أخر فإن الرقم الجديد  Trueإلى صح  clearDisplayعلى وضع قيمة المتغير "  Finally    ً  أخيرا  "في هذا المثال يعمل مقطع
  .سيظهر على الشاشة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  الفصل الخامس 
  )ال تقلق فهو لن يؤثر على السياق العام ألنه فصل خاص(.سيضاف فيمابعد إن شاء اهللا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 الفصل السادس
 Basic Windows Controlsأدوات ويندوز األساسية 

يف الفصول السابقة قمنا باستكشاف بيئة تطوير الفيجوال بيسك ومبادئ الربجمة املقادة باألحداث واليت هي جوهر 
األساسية باختصار من خالل  األدواتأثناء عمليات املعاجلة عملنا على استكشاف بعض  .نظام الربجمة للفيجوال بيسك

مثل (حشد من اخلصائص العادية  multitudeخرى ولكل منها األ األدواتيزودك إطار العمل بالعديد من . األمثلة
من ضمن  أوتعمل على إعدادها أما من خالل نافذة اخلصائص  أنواليت تستطيع )ولون اخللفية، وما اىل ذلك,اخلط
اليت تستخدمها غالبا يف تطبيقاتك ألا  األدوات:سنستكشف يف هذا الفصل بعمق أدوات ويندوز األساسية.آودك
 :ستتعلم يف هذا الفصل مايلي.ات البناء األساسية لواجهة املستخدمبلوآ
 .صندوق النص آأداة ادخل البيانات وأداة حترير النص TextBox أداةاستخدام  -1
صندوق اختيار القائمة وأداة  CheckedListBoxوأداة ,صندوق القائمة ListBoxاستخدام اداة  -2

ComboBox لبنودالصندوق املرآب لتمثيل قوائم من ا. 
لتمكني املستخدم من ) الرتادف (شريط املسار TrackBarوأداة ,شريط االنزالق ScrollBarاستخدام اداة  -3

 .حتديد احلجم واملوضع باستخدام الفأرة
 The TextBox Controlصندوق النص  أداة
جبميع التجهيزات  حيث اا حمرر نص صغري يزود.اداة صندوق النص هي اآللية الرئيسية لعرض وإدخال النصوص إن

االنزالق اذا آان النص غري مرئي او ال يناسب ,مثل إدخال واختيار النص:األساسية الالزمة لتحرير النصوص
اداة صندوق النص هي اداة متعددة .Clipboard وحىت تبديل النص من تطبيقات أخرى من خالل احلافظة ,املساحة

يما خيص إدخال البيانات حيث انك تستطيع ان تستخدمها إلدخال وبشكل واسع فextremely versatile االستعماالت 
وتستطيع ايضا اذا آانت . او ملف نصي آامل,وحترير السطور املفرد من نص ، مثل األعداد  او آلمات املرور

 مساحة النص غري آافية ان تعمل على إعداد خاصية شريط االنزالق العمودي او األفقي وميكن ان تظهر هذه األشرطة
مجيع صناديق النصوص يف .بشكل أوتوماتيكي عندما تصبح مساحة صندوق النص غري آافية لعرض النص يف خاصية النص

الشكل التايل حتوي على نصوص بعضها ذات سطر مفرد والبعض األخر متعدد األسطر ومنها له شريط انزالق آما هو 
 :مبني يف الشكل التايل

 
 tiesBasic Properاخلصائص األساسية   

املظهر وبعض درجات التخصص الوظيفي ألداة صندوق النص، وهذه  appearanceلنبدأ مع اخلصائص األساسية اليت حتدد 
ومن مث فإننا  . Properties window اخلصائص عادة تعمل على إعدادها وقت التصميم  من خالل نافذة اخلصائص

 .ت األداة والتفاعل مع املستخدم من ضمن آودكسنلقي نظرة على اخلاصيات اليت تتيح لك معاجلة حمتويا
 TextAlignخاصية جتانب النص 

وقيمتها  عضو من عداد الرتصيف ) جتانب نص األداة(برتصيف نص األداة) تعود(تعمل هذه  اخلاصية على إعداد او 
صندوق النص ال  فأداة.اىل املرآز Centerاو  Rightاو اليمني  Leftاىل اليسار :HorizontalAlignmentاألفقي 

ولكن تستطيع ان تعمل على إعداد اخلط الذي سيتم عرض النص ) مزج خطوط او ألوان خمتلفة(تسمح لك بتنسيق النص
 .BackColorباإلضافة اىل لون خلفية األداة من خالل اخلاصية ,Font به من خالل خاصية اخلط

 MultiLineخاصية تعدد األسطر 
يف آل مرة تضع فيها . تفظ اداة صندوق النص بنص ذو سطر مفرد او متعدد السطورحتدد هذه اخلاصية فيم اذا  ستح

اداة صندوق نص على الفورم يتم حتجيمها من اجل نص بسطر مفرد وتستطيع يف هذه احلالة تغري طول  صندوق النص 
شاء صندوق نص عندما تعمل على إن. ولتغري هذا السلوك عليك وضع خاصية متعدد األسطر اىل صح ) اتساعه(فقط

متعدد األسطر فانه يتوجب عليك ويف اغلب احلاالت ان تعمل على إعداد واحدة او أآثر من اخلاصيات التالية من 
 .Word Wrapوالتفاف النص  Scrollbarsأشرطة االنزالق , MaxLengthالطول االعظمي :خالل نافذة اخلصائص 

 MaxLengthخاصية الطول االعظمي  
واليت آانت  32,767فالقيمة االفرتاضية لصندوق النص هي . عدد األحرف اليت سيقبلها صندوق النص حتدد هذه اخلاصية

  ِّ       ميك ن النص  0فالعمل هنا على إعداد هذه اخلاصية اىل صفر , 6العدد االعظمي من األحرف يف إصدار الفيجوال بيسك



من اجل حتديد عدد األحرف اليت يستطيع ان أما , حرف 2,147,483,647ميكن ان يصل اىل ,من ان حيتوي على أي طول 
 .بكتبها املستخدم  ضع قيمة هذه اخلاصية اىل عدد األحرف اليت تريد ان ال يتجاوزها املستخدم 

ان اداة الطول االعظمي لصندوق النص يف اغلب األحيان يتم العمل على حتديد قيمتها يف تطبيقات إدخال 
. , ال حروف تتجاوز احلد الذي يستطيع حقل قاعدة البيانات ان يستوعبهواليت متنع املستخدم من إدخ,البيانات

 international standard book numbers(فمثال صندوق النص احملدد إلدخال  أعداد الكتب القياسية الدولية
(ISBNs) ( حرف 13لن تقبل أآثر من. 

 Scrollbarsخاصية أشرطة االنزالق 
حتديد أشرطة االنزالق اليت تريد ان تلحقها بأداة صندوق النص إذا ما جتاوز متنحك هذه اخلاصية القدرة على 

exceeds  النص أبعادdimensions  ألداة ولكنك ال تستطيع ان  تضع شريط انزالق بالنسبة لصندوق نص ذو سطر
 يط انزالق أفقي أما صندوق النص املتعدد األسطر ميكن ان يكون لديه شر. مفرد حىت ولو جتاوز النص اتساع األداة

horizontal  او verticalفإذا ما أحلقت شريط انزالق أفقي,او آالمها,عمودي horizontal  بأداة صندوق النص فان
فمن اجل البدء خبط جديد على املستخدم ان يضغط مفتاح اإلدخال .النص لن يلتف بشكل آيل عندما يكتب املستخدم

Enter ,ات الكود يف تلك احلاالت اليت جيب ان يتم تقسيم السطور بشكل واضحهذه الرتتيبات مفيدة يف عمل حمرر. 
فإذا آان شريط االنزالق األفقي غري موجود فان األداة تعمل على تقسيم السطر عندما يصل النص اىل اية السطر 

ضي من خالل ولكن تستطيع تغري السلوك االفرتا,وبالتايل فان النص يلتف بشكل أوتوماتيكي اىل بداية سطر جديد
 Word Wrapالعمل على إعداد خاصية التفاف النص 

 WordWrapخاصية التفاف النص 
وبشكل افرتاضي قيمة هذه اخلاصية ,حتدد هذه اخلاصية فيما اذا سيلتف النص بشكل آيل عندما يصل اىل حافة األداة

ولكن الحظ هنا ان .النزالق فيهاسنعمل فيما بعد مفكرة وتستطيع ان ختترب خاصية التفاف النص وأشرطة ا. هو صح
فالسطور تلتف بشكل آيل وال يوجد إشارة  ارجاع , خاصية التفاف النص ليس هلا أي تأثري فعلي على تقسيم السطور

 .عند اية السطر) الشحطة املنخفض(
 :مالحظة

ة صفر هلا ، فان آال فعندما يتم العمل على إسناد القيم" الطول االعظمي "اداة صندوق النص ومن خالل خاصيتها 
 .وشريط االنزالق العمودي ايضا يصبح فعال) صح(من خاصية التفاف النص وتعدد األسطر يتم وضعها اىل فعال

  AcceptsReturn, AcceptsTab  خاصية قبول الرجوع ومفتاح التنقل
ومفتاح التنقل ) Enterفتح سطر جديد (حتدد هاتني اخلاصيتني  آيفية تفاعل اداة صندوق النص مع مفتاح الرجوع

Tab  فمفتاح اإلدخالEnter يعمل على تفعيل الزر االفرتاضي على الفورم ) بالنسبة للملفات النصية(او الرجوع
حىت ولو مل يكن ,Enterوالذي من املمكن تفعيله باملفتاح  OK      ِ                                    فإذا وج د زر فان الزر االفرتاضي عادة يكون زر 

ومهما يكن فنحن نريد ان نكون قادرين على ,ق النص املتعددة األسطراما بالنسبة ألداة صندو.لديه الرتآيز
" AcceptsReturn قبول الرجوع"عادة تكون القيمة االفرتاضية للخاصية,استخدام مفتاح اإلدخال لتغري األسطر

 فإذا ما عملت على إعداده اىل,يعمل على إنشاء خط جديد على األداة Enterولذا فان ضغط املفتاح )صح(فعالة
ولكن عليهم الضغط على ,يبقى بإمكان املستخدمني إنشاء سطور جديدة يف اداة صندوق النص) غري فعال(خطأ 

CTRL+ENTER, أما اذا آانت الفورم ال حتوي على زر افرتاضي  فان مفتاح اإلدخال يعمل على إنشاء سطر جديد بغض
آيفية استجابة  the AcceptsTabد اخلاصية وبطريقة مماثلة حتد. AcceptsReturnالنظر عن اعدادات اخلاصية 

وبشكل ,اىل األداة التالية وحسب ترتيب التنقل  Tabبشكل طبيعي يأخذك املفتاح , Tab األداة ملفتاح التنقل 
يف  Tabمن املمكن انك تريد من املفتاح .AcceptsTab عام نتجنب تغري اإلعدادات االفرتاضية خلاصية قبول التنقل 

لعمل هذا ضع .يف نص األداة Tab character نص املتعدد األسطر ان يعمل على إدخال عالمة املؤشراداة صندوق ال
فإذا غريت القيمة االفرتاضية يبقى ,)القيمة االفرتاضية هلا تكون غري فعال(لألداة اىل فعال "قبول التنقل "خاصية 

الحظ ان خاصية ,CTRL+TABبالضغط على  Tabل باستطاعة املستخدمني التنقل اىل األداة التالية حسب ترتيب التنق
AcceptsTab ولكن على املستخدمني ضغط ,ليس هلا تأثري على االدوات األخرىCTRL+TAB  للتنقل اىل األداة

للتحرك من  Tabولكن باستطاعة املستخدمني استخدام مفتاح التنقل ,بينما يكون الرتآيز على اداة النص,التالية
 .داة التالية على الفورمأي اداة أخرى اىل األ

 CharacterCasingة حالة األحرف   يخاص
ليست حباجة اىل شرح فإا تعمل على حتويل حالة األحرف بني احلالة الكبرية والصغرية اليت يعمل املستخدم على 

األحرف الصغرية إدخاهلا فتستطيع من هذا األداة حتويل مثال مجيع األحرف اليت يعمل على إدخاهلا املستخدم اىل حالة 
 .او الكبرية حسب احلاجة

  PasswordCharخاصية حمرف آلمة املرور 
فإذا آنت ال ترغب بعرض .,تعمل هذه اخلاصية على حتويل األحرف املكتوبة اىل أي رمز او حمرف تعمل أنت على حتديده

خلاصية لتحديد احملرف الذي استخدم هذه ا) عند إدخال آلمة املرور مثال(احلروف احلقيقة اليت يكتبها املستخدم
واليت خترب ,القيمة االفرتاضية هلذه اخلاصية هي نص فارغ,تريده ان يظهر مكان آل حرف يعمل املستخدم على آتابته

مثال فان ) *(النجمة asteriskفإذا ما عملت على وضع رمز ) عرض األحرف احلقيقية(األداة بعرض احلروف آما هي 
مع األخذ بعني االعتبار ان هذه اخلاصية ال تؤثر على النص الذي يكتبه ,آل حرف يكتبه املستخدم سريى النجمة مكان

 .املستخدم فهي جمرد قناع فقط  حلماية النصوص اخلاصة مثل آلمة املرور من ان يشاهد احد ما الذي تكتبه
  ReadOnly, Locked)اإلغالق(وخاصية التثبيت,خاصية للقراءة فقط 

على منع املستخدم من إدخال أي بيانات يف األداة اليت يتم إعداد هذه ReadOnly قطتعمل خاصية للقراءة ف
التثبيت او اإلغالق  فإا  Lockedأما خاصية ,فهو يستقبل البيانات دون ان يستطيع ان حيررها,اخلاصية هلا 

يتم نقل األداة اليت مت  تعمل على تثبيت األداة يف مكاا على الفورم وتستخدم هذه اخلاصية وقت التصميم آي ال
 .تنسيقها بالنسبة لباقي االدوات عن طريق اخلطأ

 Manipulation Properties-Textخاصيات معاجلة النص 
 يقدم هذا املقطع حتليل ,معظم اخلاصيات اليت تعمل على معاجلة النصوص ألداة صندوق النص متاحة وقت التنفيذ فقط

breakdown لكل خاصية. 
 tTexخاصية النص 

تستطيع العمل على إعداد ,واليت تثبت نص األداة,Text اخلاصية األآثر أمهية ألداة صندوق النص هي خاصية النص
الحظ انه يوجد طريقتني إلعداد هذه اخلاصية وقت .هذه اخلاصية وقت التصميم لعرض النص األويل على األداة

أما بالنسبة لصناديق النصوص املتعددة ,قصريفمن اجل صندوق نص وحيد السطر يتم وضع النص اىل نص ,التصميم
نافذة حمرر جممع النصوص،  String Collection Editor windowوأدخل النص يف  Linesاألسطر افتح خاصية األسطر  

إلغالق  OKوعندما تنتهي اضغط ,        ِ                                                   والذي سيظ هر يف هذه النافذة آل فقرة مت إدخاهلا آسطر مفرد يف النص
وباالعتماد على اتساع األداة و .دخلته يف  نافذة حمرر جممع النصوص سيتم وضعه على األداةفالنص الذي أ,النافذة

 :اعدادات خاصية التفاف النص فيمكن للفقرة ان يتم جتزيئها اىل عدة اسطر آما هو مبني يف الشكل التايل



 
 

ستخدم او من اجل تبديل أما وقت التنفيذ استخدم خاصية النص الستخراج النص الذي مت إدخاله من  قبل امل
خاصية النص هي بيانات نصية وميكن ان تستخدم آمعامل نسيب مع وظائف معاجلة البيانات النصية للفيجوال . النص
التعبري التايل يعود بعدد احلروف يف .ايضا بواسطة مكونات فئة النصوص manipulateوتستطيع ان تعاجلها .بيسك

 :اداة صندوق النص
= TextBox1.Text.Length ntegerI AsstrLen  Dim 

فالعبارة التالية ترجع موضع ,لفئة النصوص ستجد البيانات النصية احملددة يف نص األداة IndexOfالطريقة 
occurrence  املصادفة األوىل للنص""Visual يف النص: 

Dim location As Integer 
)"Visual"location = TextBox1.Text.IndexOf(         

 :ين حمتويات األداة يف ملف استخدم عبارة آالتاليةلتخز
StrWriter.Write(TextBox1.Text) 

 :صندوق النص باستخدام عبارة مثل التالية أداةتقرأ حمتويات ملف نصي يف  أنوبشكل مشابه تستطيع 
TextBox1.Text = StrReader.ReadToEnd 

صريح عنهما  آكاتب وقارئ البيانات على التسلسل متغريات مناسبة يتم الت StrReaderو  StrWriterحيث ان 
Stream Reader , StreamWriter  سرتى الحقا يف الفصول القادمة آيفية طباعة امللفات النصية وآيفية الوصول

 . إليها ال تشغل بالك آثريا هبا اآلن فقط عليك الرتآيز على اخلصائص وآيفية معاجلتها يف هذا الفصل
من بيانات نصية ما يف نص معني استخدم حلقة  آاحللقة اليت سنعرضها فيما يلي وهذه احللقة جتد الجياد مجيع النسخ 

ومن مث تستمر بالبحث عن احلرف الذي يتبع النسخة السابقة  من الكلمة يف "  Basic" النسخ املتتالية للنص 
تستطيع آتابة . ,LastIndexOfقة فمن اجل إجياد النسخة األخرية من بيانات النص يف النص استخدم الطري,النص

 )بشكل راجع  أي من النهاية اىل البداية(حلقة مشاهبة للمعروضة هنا ملسح النص بشكل تراجعي 
Dim startIndex = -1 
        startIndex = TextBox1.Text.IndexOf("Basic", startIndex + 1) 
        While startIndex > 0 
            Debug.WriteLine("String found at " & startIndex) 
            startIndex = TextBox1.Text.IndexOf("Basic", startIndex + 1) 

While End         
زر على الفورم ومن مث ضع  Button صندوق نص متعدد األسطر وأداة  TextBox أداةلتجرب مقطع الكود السابق ضع 
شغل التطبيق ومن مث ادخل نص يف اداة صندوق النص وتأآد , حدث النقر على الزرعبارات الكود السابق  يف معاجل

    ّ                                              او غي ر الكود ليعمل حبث عن آلمة أخرى ومن مث انقر على  Basicمن ان النص الذي أدخلته حيتوي على الكلمة 
ساسة حلالة األحرف تنجز حبث يف حالة احلساسية لألحرف أي ان هذه الطريقة ح  IndexOf  الحظ ان الطريقة .الزر

 .سواء آانت صغرية او آبرية
و ) مثل الكلمات(والطريقة لتقسيم السطر اىل مكونات اصغر . استخدم الطريقة لتبديل نص بنص أخر ضمن السطر

فالعبارات التالية تعمل , بإمكانك استخدام أي طريقة أخرى يتم عرضها بواسطة فئة النصوص ملعاجلة  نص األداة
 :ما بنص موجود سابقا على األداةعلى إحلاق نص 

TextBox1.Text = TextBox1.Text & newString 
الذي يعمل على معاجلة نص اداة صندوق النص وهي غري فعالة إلحلاق  6هذه العبارة تظهر فقط يف تطبيق فيجوال يسك

ان تستخدم الطريقة  تستطيع اآلن.,وخاصة اذا آانت األداة حتتوي مسبقا على الكثري من النصوص ,نص باألداة 
AppendText  نصوص اىل األداة واليت هي فعالة أآثر بكثري من الطريقة السابقة واليت تعاجل ) او إحلاق (   ّ   لتزي ل

 :فمن اجل إحلاق نص اىل اداة صندوق النص استخدم العبارة التالية,خاصية النص لألداة بشكل مباشر
textBox1.AppendText(newString) 

تعمل على إحلاق نص حمدد  اىل األداة آما هو بدون ان تقسم األسطر بني االستدعاءات املتالحقة  dTextAppenالطريقة 
حيث ان  (فإذا آنت تريد ان تلحق فقرة مستقلة بنص األداة عليك إدخال مقسم األسطر بشكل صريح آما يف التايل.

vbCrLf   وحتميل سطر جديد/هو ثابت من اجل عودة املؤشر( 
.AppendText(newString & vbCrLf)TextBox1 

 Linesخاصية األسطر 
وخاصية األسطر هي ,األسطر Linesباإلضافة اىل خاصية النص تستطيع الوصول اىل النص على األداة باستخدام خاصية 

 Lines(0) "فالفقرة األوىل يتم ختزينها يف العنصر.فقرة من النص  paragraph وآل عنصر يثبت ,مصفوفة نصية
تستطيع ان تعمل دوران على السطور . وهكذا )" 1(سطر Lines(1) "والفقرة الثانية يتم ختزينها يف ) " 0(سطر

 :باستخدام حلقة آالتالية
Dim iLine As Integer 
        For iLine = 0 To TextBox1.Lines.GetUpperBound(0)  
          { process string TextBox1.Lines(iLine) } 

Next         
الن خاصية األسطر هي مصفوفة فإا تدعم , يتوجب عليك تبديل السطر الذي بني األقواس املنحنية بالكود املناسب

آل عنصر من , واليت تعود بفهرس العنصر األخري للمصفوفة " احصل على احلد األعلى "  GetUpperBoundالطريقة 



عليك ان تتذآر دائما انك ال , فئة النصوص ملعاجلته وتستطيع استدعاء أيا من طرق,مصفوفة األسطر هو نص 
لكن ومهما يكن تستطيع ان تعمل على , تستطيع ان حتول النصوص اليت على األداة  من خالل حترير مصفوفة األسطر

 .األسطر  Linesإعداد نص األداة بإسناد مصفوفة نصية اىل خاصية 
 Selection Properties-Textخاصيات اختيار النص  

النص املختار  SelectedText :تزودك اداة صندوق النص بثالث خاصيات ملعاجلة النص املختار بواسطة املستخدم وهي 
يستطيع املستخدم ان خيتار جمال النص . طول االختيار SelectionLengthبداية االختيار و  SelectionStartو 

تستطيع , تايل فان النص املختار سيظهر بلون معكوسسحب وبال -العملية نقر click-and-drag operationبواسطة 
وحتدد موضعها " النص املختار" SelectedTextالتمكن من الوصول اىل النص املختار من ضمن آودك من خالل اخلاصية 

 SelectionLengthواخلاصية  SelectionStart  يف نص األداة من خالل اخلاصية  
 SelectedTextالنص املختار 

فمثال تستطيع . صية تعود بالنص الذي مت اختياره ومتنحك القدرة على معاجلة االختيار احلايل من ضمن آودكهذه اخلا
لتحويل النص ". SelectedText النص املختار"ان تبدل النص الذي مت اختياره بإسناد قيمة جديدة اىل خاصية 
 String اىل األعلى من فئة النصوص ToUpperقة املختار اىل نص جديد تكون فيه حالة األحرف آبرية، استخدم الطري

class. 
TextBox1.SelectedText = TextBox1.SelectedText.ToUpper 

  SelectionStart, SelectionLengthبداية وطول االختيار
, او الختيار نص من ضمن  آودك ,استخدم هاتني اخلاصتني  لقراءة النص املختار من قبل املستخدم على األداة 

بداية االختيار تعود او تضع موقع احلرف األول من النص املختار بطريقة مشاهبة لوضع  SelectionStartخاصية 
طول  SelectionLengthأما خاصية . عند موضع معني يف النص واختيار النص بسحب الفارة cursorمشرية الكتابة 

 .االختيار فإا تعود او تضع طول النص املختار 
على إجياد النص ولكنها ال  IndexOf يف نص األداة تعمل الطريقة " فيجوال "املستخدم يبحث عن آلمة على فرض ان 

لذا فان املستخدم ,العبارات التالية ختتار الكلمة يف النص وتعمل على إبرازها وجتلبها اىل شاشة العرض ,ختتاره
 :يستطيع يعلم عليها بشكل مباشر

Dim seekString As String = "فيجوال" 
        Dim strLocation As Long 
        strLocation = TextBox1.Text.IndexOf(seekString) 
        If strLocation > 0 Then 
            TextBox1.SelectionStart = strLocation 
            TextBox1.SelectionLength = seekString.Length 
        End If 

TextBox1.ScrollToCaret()         
 واليت جتلب مقطع النص الذي يتم البحث عنه اىل الواجهة ScrollToCaretتدعم اداة صندوق النص الطريقة 

  Locating the Cursor Position in the Controlموضع املشرية يف األداة : مالحظة
ن لكل منهما قيمة حىت ولو مل يتم اختيار أي دائما يكو SelectionLengthواخلاصية  SelectionStartان اخلاصية 

هي املوضع احلايل  SelectionStartوخاصية ,صفر  SelectionLengthيف هذه احلالة تكون خاصية . نص على األداة
ببساطة اعمل على إسناده اىل خاصية ,فإذا أردت ان تدخل بعض النص عند موضع ملؤشر,للمؤشر يف النص
SelectedText ,يتم اختيار نص على األداة حىت ولو مل. 

 HideSelectionإخفاء االختيار 
لتغري هذا ,النص املختار يف صندوق النص ال يبقى بارز عندما ينتقل املستخدم اىل اداة أخرى او اىل الفورم

 ان استخدام هذه اخلاصية هو" .غري فعال False "اىل  HideSelectionاعمل على وضع اخلاصية ,السلوك االفرتاضي 
" إجياد واستبدال"حلفظ النص املختار بشكل بارز حىت ولو انتقل الرتآيز اىل فورم أخرى او اىل صندوق حوار مثال 

فهذا يعين ان النص مل يبقى بارزا عندما يفقد " فعالTrue "أما اذا ما أبقيت القيمة االفرتاضية واليت هي 
 .صندوق النص الرتآيز
 ethodsSelection M-Textطرق اختيار النص 

تستطيع ان ختتار بعض النصوص باستخدام ,فان ألداة صندوق النص طرق من اجل اختيار النص ,باإلضافة اىل اخلاصيات
 :واليت هلا الشكل العام التايل"  Selectاخرت "الطريقة 

TextBox1.Select(start, length) 
" وطول االختيار SelectionLength"  ختياربداية اال SelectionStart "مكافئة لوضع اخلاصيتان " اخرت"الطريقة 

 6و 99ومرر هلا القيم " اخرت Select "استدعي الطريقة ,على األداة  105اىل  100فمن اجل اختيار احلروف من 
 .arguments آمعامالت نسبية

TextBox1.Select(99, 6) 
رف الثاني هو الواحد واحلرف الثالث فهرس احلرف األول هو الصفر واحل(آتذآري فان ترتيب احلروف يبدأ من الصفر

اذا آان جمال األحرف اليت عملت على ).وهكذا أما فهرس احلرف األخري فيكون طول النص منقوصا منه واحد 2هو 
وآل رمز تقطيع لألسطر ,رموز تقطيع األسطر جيب ان تأخذها بعني االعتبار hard line breaksاختيارها حتتوي على 
اذا آانت اداة صندوق . carriage return and line feed) رجوع املؤشر و حتميل السطر  (يتم احتسابه آحرفني

 DEFG فان العبارة التالية ستعمل على اختيار اال ABCDEFGHIالنص حتتوي على النص 
TextBox1.Select(3, 4) 

س العبارة السابق ستعمل ونف(فإذا عملت على إدخال تقطيع السطر بني آل ثالث أحرف فان النص سيصبح آما يلي
 ):DEعلى اختيار األحرف 

ABC 
DEF 
GHI 

ولكن الرموز اخلاصة ال يتم ,يف الواقع لقد مت ايضا اختيار الرموز اخلاصة اليت تفصل السطرين األول والثاني
ا ولكن آما قلن 4بقي طول االختيار يف العبارة السابقة هو . عرضها وبالتايل فانه ال ميكن ان يتم إبرازها

اخرت  Select All "وهو الطريقة " اخرت" Selectيوجد تنوع  لطريقة .احلروف او الرموز اخلاصة ال يتم عرضها
 .وايل ختتار آل النص الذي على األداة" اجلميع

 
 Undoing Editsالرتاجع عن التحريرات  

عظم عملية التحرير والتحديث من امليزات املهمة ألداة صندوق النص هي انه من املمكن وبشكل آيل الرتاجع عن م
صح  Trueفإذا آانت " ميكن الرتاجع" CanUndoفلرتاجع عن عملية من ضمن آودك جيب ان تتفحص قيمة اخلاصية .احلديثة

للرتاجع عن معظم التحديثات " تراجع" undo ومن مث تستطيع الطريقة,عندها ميكن لألداة الرتاجع عن العملية
 .  احلديثة

وسوف يتم الرتاجع خبطوة ,فإدخال نص بدون أي حذف تعترب عملية مفردة.إدخال او حذف حروف عملية التحرير هي
تستطيع جعل آل النص )ولكن بدون عمل أي تصحيح(حىت ولو استغرق املستخدم ساعات يف إدخال النص,وحيدة ايضا

ذف ستصبح العملية األحدث ولكن وحلسن احلظ فان عملية احل,"الرتاجع" Undo methodخيتفي باستدعاء وحيد لطريقة 



عقدة  toggleهي " الرتاجع"يف الواقع طريقة " .تراجع" Undoواليت ميكن الرتاجع عنها باستدعاء أخر لطريقة 
فعند استدعاءها ألول مرة فإا تعمل على الرتاجع عن عملية التحرير األخرية )الرتاجع عن العمل/عمل(متفصل أي

عملية حذف .تعيد عمل العملية األخرية redoesأخرى فإا تعكس العملية أي  وإذا ما عملت على استدعاءها مرة
عكس " redo تستطيع تعطيل عملية.نص ميكن الرتاجع عنها فقط اذا مل حتدث عملية حترير يف الوقت املعين

الرتاجع منطقة  undo bufferواليت تنظف "تنظيف الرتاجع" ClearUndoباستدعاء الطريقة )"  اعادة عمل(الرتاجع
وستعمل على استدعاء هذه الطريقة من ضمن معاجل حدث األمر تراجع ملنع من ان تصبح عملية الرتاجع عكس .لألداة

او اعادة عمل وخاصة آون عملية  redoيف معظم احلاالت ستمنح املستخدم خيار عملية عكس الرتاجع .redoالرتاجع  
 .نص لألداةالرتاجع ميكن ان تعمل على حذف آمية هائلة من ال

  تدريب
 :اآلن بعد ان انتهينا من اداة صندوق النص إليك التدريب التايل

 The TextPad Projectمشروع املفكرة 
فاملفكرة هي حمرر نصوص أساسي .تطبيق املفكرة يوضح معظم خاصيات اداة صندوق النص وطرقها اليت مت شرحها حىت اآلن

 .  تطبيقات حمددة وختصصه من اجل,تستطيع ان تضمنه يف براجمك
اىل  Textوعند فتح الفورم اعد تسمية الفورم من خالل خاصية النص " قارئة النصوص"افتح مشروع جديد ومسه 

ومن مث ضع اداة صندوق نص على ,اىل أعلى الفورمdockعلى الفورم ورصفها MenuStripضع اداة قائمة " املفكرة"
 Multiline :ومن مث اعمل على إعداد اخلاصيات التالية" name " txtEditorالفورم،وضع يف خاصية االسم الربجمي 

to True ،خاصية تعدد األسطر اىل صح MaxLength to 0لتحرير مستندات النصوص (وخاصية الطول االعظمي اىل صفر
حيث ان النص املختار سيبقى بارزا (وخاصية إخفاء االختيار اىل خطأ HideSelection to False ،)وبأي طول

مما يؤدي اىل ان اداة (واخريا خاصية الرتصيف اىل ملءDock to Fill ،)ندما ال يكون الرتآيز على الفورم الرئيسيع
 ).صندوق النص ستملئ الفورم

 MenuStrip شريط القوائم للفورم حيتوي على مجيع األوامر اليت تتوقع إجيادها يف تطبيق حمرر نصوص ومت جدولتها يف
 :اجلدول التايل

    DESCRIPTION الوصف  COMMAND األمر  MENU  مةالقائ
  جديد نص اجل من النص يزيل  جديد             FILE  NEW  ملف

  OPEN            القرص من جديد نصي ملف حيمل  فتح  
  SAVE            القرص على ملفه يف النص حيفظ  حفظ  
  SAVE AS         قرصال على للملف جديد باسم النص حيفظ  آـ حفظ  
  PRINT            النص لطباعة  طباعة  
  EXIT             اء  خروجالتطبيق إل  

  عنه الرتاجع مت ما عمل وإعادة/ عملية عن الرتاجع اجل من  الرتاجع عكس/تراجع EDIT  UNDO/REDO حترير
  COPY             احلافظة اىل املختار النص نسخ نسخ  
  CUT              املختار النص قص  قص  
  PASTE            احملرر اىل احلافظة حمتوى لصق  لصق  
  SELECT ALL      األداة يف الذي النص آل اختيار  الكل اخرت  
  FIND & REPLACE  واستبدال إجياد خيار مع حوار صندوق عرض  واستبدال إجياد  

  الكبرية األحرف حالة اىل املختار النص حتويل الكبري اىل حول PROCESS  CONVERT TO UPPER معاجلة
  CONVERT TO LOWER الصغرية األحرف حالة اىل املختار النص حتويل  الصغري اىل حول  
  NUMBER LINES    النص سطور ترقيم  األسطر  ّ  رق م  

  األخرى واملوصفات احلجم مثل النص خط وضع  اخلط             FORMAT  FONT تنسيق
  PAGE COLOR      األداة خلفية لون خالل من الصفحة ونل وضع  الصفحة لون  
  TEXT COLOR      النص لون وضع  النص لون   
  WORDWRAP     اىل النص التفاف حيول والذي متفصل بند النص التفاف ON او OFF  

 :اعمل على إعداد واجهة املستخدم لتصبح مشاهبة لألشكال التالية

 

 



باالضافة اىل ColorDialog1 :وأداة حوار اللون FontDialog1اخلط  اداة حوار:االدوات التالية على الفورم ضع
وهذه االدوات الثالث ستظهر يف صينية حمرر الكود أي أسفل الفورم آما هو مبني يف  MenuStrip1اداة القوائم
ا بالنسبة ألداة القوائم ضع فيها القوائم املوضحة يف االشكال السابقة واجلدول السابق أم,الشكل األعلى 

يف نافذة shortcutkeyبالنسبة ملفاتيح االختصار تستطيع اعدادها آما هي موضحة يف االشكال من خالل خاصية 
اخلصائص حيث حتدد آل واحدة من القوائم الفرعية ومن مث ومن خالل هذه اخلاصية تعمل على حتديد املفتاح الذي 

هذا باإلضافة اىل ضرورة جعل اخلاصيات . shiftاو altاو ctrlتراه مناسبا مع احد املفاتيح الرئيسية إما 
 righttolift=yesخاصية:التالية اإلضافية للفورمات اليت تكتب فيها باللغة العربية

وذلك ليكون ختطيط الفورم من اليمني اىل اليسار والكتابة ايضا تبدأ من   righttoliftlayout=trueوخاصية
ل السابقة حيث ان ختطيط الفورم من اليمني اىل اليسار والنصوص وامساء اليمني اىل اليسار وآما هو موضح يف االشكا

بقية خطوة أخرى عليك عملها أال وهي إضافة فورم جديدة اىل املشروع من قائمة .االدوات آلها باللغة العربية
ر لك ومن صندوق حوار إضافة بند الذي سيظه add windows formاختار إضافة فورم ويندوز   projectمشروع 

 :اعد تسمية الفورم اىل إجياد واستبدال آما هو مبني يف الشكل التايل

 
 



يف نافذة اخلصائص اعد تسمية  nameاآلن وبعد أن عملت على إضافة فورم ثانية اىل املشروع من خاصية االسم الربجمي 
داة صندوق وضع عليها أربعة أدوات زر واداتي عنوان وصندوقي نص وأfrmfindالفورم الثانية اىل 

 :اعد تسمية هذه االدوات من خالل خاصية النص اىل ما يبينه الشكل التايل  checkboxاختيار

 
إذا آانت بعض االمور غريمفهومة بالنسبة لك فال تقلق ساعمل هنا على شرح الكود وتبقى بعض االمور سيتم شرحها 

 .يف وقتها ان  شاء اهللا
 :اليت سأستخدمها هنا ) (nameالربجمية إليك جدول القوائم وامسائها

املسخدم يف الكود                                nameاالسم الربجمي )           خاصية النص text (االداةواسم الـ
                      file                                )قائمة رئيسية(ملف

         filenew                     )      قائمة فرعية من قائمة ملف(جديد
                   fileopen)                  قائمة فرعية من قائمة ملف(فتح
                   filesave)                  قائمة فرعية من قائمة ملف(حفظ

                     fileas)               قائمة فرعية من قائمة ملف(حفظ آـ
                      filep)                قائمة فرعية من قائمة ملف(طباعة
                   fileexit)                 قائمة فرعية من قائمة ملف(خروج
                       edit)                             قائمة رئيسية(حترير
                   editundo)          من حتريرقائمة فرعية (عكس الرتاجع/تراجع
                   editcopy)                 قائمة فرعية من قائمة حترير(نسخ
                   editcut)                  قائمة فرعية من قائمة حترير(قص
 editpaste)                 قائمة فرعية من قائمة حترير(لصق
 editall)         قائمة فرعية من قائمة حترير(يار الكلاخت

 editfind)        قائمة فرعية من قائمة حترير(إجياد استبدال
 process)                            قائمة رئيسية(معاجلة

 processup)        فرعية من قائمة معاجلة(حول احلروف اىل آبرية
 processlow)        ن قائمة معاجلةفرعية م(حول احلروف اىل صغرية

 processnumber)        قائمة فرعية من قائمة معاجلة(ترقيم األسطر
 format)                            قائمة رئيسية(تنسيق
 formatfont)                قائمة فرعية من قائمة تنسيق(اخلط

  formatcolorpage )        قائمة فرعية من قائمة تنسيق(لون الصفحة
                        formatcolortxt)           قائمة فرعية من قائمة تنسيق(لون النص
 formatwordwrap) قائمة فرعية من قائمة تنسيق(عدم االلتفاف/التفاف
 frmTextPad)                        الفورم الرئيسية(املفكرة

   txteditor)          فارغ النص اترآه text(اداة صندوق النص
 frmfind )الفورم الثانوية املضافة اىل املشروع(واستبدال اجياد
 Label1    )      اداة عنوان على الفورم الثانوي(عن البحث

        Label2)      اداة عنوان على الفورم الثانوي(تبديل بـ
 txtfind       )على الفورم الثانويةدع النص فارغ(اداة صندوق نص
 txtreplac       )على الفورم الثانويةدع النص فارغ(اداة صندوق نص

  btnfind )               اداة زر على الفورم الثانوية(إجياد
  tnfindnext  )        اداة زر على الفورم الثانوية(إجياد التايل

  btnreplace )              اداة زر على الفورم الثانوية(تبديل
  btnreplaceall )         اداة زر على الفورم الثانوية(ديل الكلتب

  Checkcasesensitive   )صندوق اختيار على الفورم الثانوية(حتسس حالة األحرف
هذه مجيع االدوات مع خاصية النص واالسم الربجمي لكل منها مع القوائم اليت قمت بعملها مع قوائمها الفرعية 

عدم /للقائمة الفرعية التفاف= checked  checkstateجعل خاصيةحالةاالختياربقي ان انوه ان عليك 
 )قائمة فرعية من قائمة تنسيق(االلتفاف

 بقي عليك ان تنسق االدوات والقوائم آما هي مبينة يف االشكال السابقة وهي عملية عادية جدا
Public Class frmTextPad 
    Private Sub filenew_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
filenew.Click 
        txteditor.Clear()  آود  امر جديد من قائمة حترير 
End Sub 
    Private Sub editcut_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
editcut.Click 
        Clipboard.SetText(txteditor.SelectedText) آود امر القص من قائمة حترير 
        txteditor.SelectedText = "" 
    End Sub 
    Private Sub editpaste_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
editpaste.Click 
        If Clipboard.ContainsText Then 
            txteditor.SelectedText = Clipboard.GetText  آود امر اللصق من قائمة حترير 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub editfind_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
editfind.Click 



        frmfind.Show() آود امر اجيادو استبدال من قائمة حترير والذي يعمل على استدعاء الفورم الثانوية 
    End Sub 
    Private Sub editcopy_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
editcopy.Click 
        If txteditor.SelectionLength > 0 Then 
            Clipboard.SetText(txteditor.SelectedText) آود امر النسخ من قائمة حترير 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub processnumber_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
processnumber.Click 
        Dim iLine As Integer 
        Dim newText As New System.Text.StringBuilder() آود امر ترقيم االسطر من قائمة معاجلة 
        For iLine = 0 To txteditor.Lines.Length - 1 
            newText.Append((iLine + 1).ToString & vbTab & _ 
                           txteditor.Lines(iLine) & vbCrLf) 
        Next 
        txteditor.SelectAll() 
        Clipboard.SetText(newText.ToString) 
        txteditor.Paste() 
    End Sub 
    Private Sub processlow_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
processlow.Click 
        txteditor.SelectedText = txteditor.SelectedText.ToLower امر حتويل األحرف اىل صغري من قائمة معاجلة  
    End Sub  
    Private Sub processup_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
processup.Click 
        txteditor.SelectedText = txteditor.SelectedText.ToUpper امرحتويل األحرف اىل آبرية من قائمة معاجلة 
    End Sub 
    Private Sub editundo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
editundo.Click 
        If editundo.Text = "Undo" Then 
            If txteditor.CanUndo Then 
                txteditor.Undo() آود امر الرتاجع/عكس الرتاجع من قائمة حترير 
                editundo.Text = "Redo" 
            End If 
        Else 
            If txteditor.CanUndo Then 
                txteditor.Undo() 
                editundo.Text = "Undo" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub txteditor_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) 
Handles txteditor.KeyPress 
        Dim ch As Char 
        If System.Char.IsControl(e.KeyChar) Then Exit Sub 
        ch = Char.ToUpper(e.KeyChar) 
        Select Case ch.ToString 
            Case "@" 
                txteditor.SelectedText = "AT" 
            Case "#" 
                txteditor.SelectedText = "BPT" 
            Case "$" 
                txteditor.SelectedText = "DLR" 
            Case "%" 
                txteditor.SelectedText = "O/O" 
            Case "&" 
                txteditor.SelectedText = "AND" 
            Case Else 
                txteditor.SelectedText = ch 
        End Select 
        e.Handled = True 
    End Sub 
    Private Sub txteditor_KeyUp(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles 
txteditor.KeyUp 
        Select Case e.KeyCode 
            Case Keys.F5 : txteditor.SelectedText = Now().ToLongDateString 
            Case Keys.F6 : txteditor.SelectedText = Now().ToLongTimeString 
            Case Keys.F7 : txteditor.SelectedText = "MicroWeb Designs, Inc." 
            Case Keys.F8 : txteditor.SelectedText = "Another user-supplied string" 
        End Select 
    End Sub 
    Private Sub txteditor_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
txteditor.TextChanged 
        editundo.Text = "Undo" 
    End Sub 
    Private Sub formatwordwrap_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
formatwordwrap.Click 
        txteditor.WordWrap = formatwordwrap.Checked  آودامرالتفاف النص من قائمةتنسيق 
    End Sub 
    Private Sub formatcolortxt_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
formatcolortxt.Click 
        ColorDialog1.Color = txteditor.BackColor 
        If ColorDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then 
            txteditor.ForeColor = ColorDialog1.Color 



        End If 
 
    End Sub 
    Private Sub formatcolorpage_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
formatcolorpage.Click 
        ColorDialog1.Color = txteditor.ForeColor 
        If ColorDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then 
            txteditor.ForeColor = ColorDialog1.Color 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub formatfont_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
formatfont.Click 
        FontDialog1.ShowApply = True 
        If FontDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then 
            txteditor.Font = FontDialog1.Font 
        End If 
    End Sub 
End Class 

 
 مناقشة الكود
  The Editing Commandsأوامر التحرير

فكرة آل ما حتتاج فمن اجل تطبيق امل.حترير تعمل على تبادل النص من واىل احلافظة اخليارات املتاحة يف قائمة
واليت تعمل على وضع نص مت اختياره حاليا يف " ضع نص" SetTextمعرفته حول احلافظة هو الطريقة 

 واليت تستخلص املعلومات من احلافظة" احصل على النص" GetText والطريقة,احلافظة
 )سم الربجمي ألداة صندوق النصهو اال txtEditorحيث ان (يتم تنفيذه من خالل سطر وحيد من الكود,فاألمر نسخ مثال

راجع الكود يف القائمة (ونفس الشيء بالنسبة لألمر قص والذي يعمل ايضا على إزالة النص املختار والذي مت قصه
 )السابقة

من مت وضعها من تطبيق أخر او أي نوع أخر من )مثل صورة(اذا ما احتوت احلافظة على تنسيق أخر غري النص 
ندوق النص ال تستطيع معاجلته وعملية اللصق ستفشل وهذا السبب الذي أدى بان نضع الشرط البيانات فان اداة ص

If  وبإمكانك من خالل إدخال العبارةElse  ان تقدم للمستخدم معلومات بان البيانات يف احلافظةClipboard  ال
 .ميكن استخدامها مع تطبيق خاص بتحرير النصوص

 he Process and Format MenusTأوامر قوائم املعاجلة والتنسيق 
 ولونه,اخلط Fontفأوامر قائمة التنسيق تفتح صناديق حوار اللون واخلط وتعمل على تغري ,ان هذه األوامر بسيطة

ForeColor , باإلضافة اىل خاصية لون اخللفيةBackColor. وسوف تتعلم آيف تستخدم هذه االدوات يف الفصل القادم
 SelectedTextويل األحرف اىل صغرية وآبرية تعمل على إسناد خاصية حتويل النص املختار األوامر حت. ,ان شاء اهللا

 )راجع آود أمر حتويل حالة األحرف اىل آبري او صغري)(آبري او صغري(لألداة اىل احلالة املوافقة 
وليس ,لذي مت اختيارهلتحويل فقط النص ا SelectedTextالحظ ان الكود يف أمر حتويل حالة األحرف يستخدم اخلاصية 

األمر ترقيم األسطر يعمل على إدخال أرقام األسطر أمام آل سطر من النص ويوضح آيفية معاجلة آل . آامل املستند
ولكنه ال يعمل على رقم األسطر ومل نعمل على عمل آلية ملنع املستخدم من حتديث ترقيم ,سطر من النص بشكل مستقل 

فاستخدم هذه امليزة لرتقيم األسطر فقط قبل ان ,ألسطر بعد ان يتم ترقيمها مرةحذف الرتقيم ل/األسطر او إدخال
،حيث ان  StringBuilderالحظ ان معاجل حدث ترقيم األسطر يستخدم املتغري من نوع الكائن .تعمل على حفظ النص

لطرق وتعرض نفس ا String classمكافئة لفئة النصوص " باني النصوص" StringBuilder classالفئة 
 .ولكنها أسرع يف معاجلة النصوص الديناميكية من فئة النصوص ,واخلصائص

 Search and Replace Operations) او إجياد واستبدال( العمليات حبث واستبدال
او يعرض الفورم الثانوية اليت "(إجياد واستبدال"اخليار األخري و األآثر أمهية يف قائمة حترير يعرض صندوق حوار 

وصندوق احلوار هذا يعمل بطريقة مماثلة لصناديق احلوار اليت تراها يف )لى إضافتها اىل املشروععملنا ع
تفسر نفسها " إجياد واستبدال"األزرار يف صندوق احلوار. التطبيقات األخر مثل الورد او أي تطبيق ويندوز أخر

 . self-explanatoryتقريبا 
وإذا ما مت إجياد أآثر من . من النص احملدد يف النص بعد موضع املشريةيعمل على إجياد النسخة األوىل" إجياد"األمر

 .سيتم تفعيلها" تبديل الكل"و" تبديل بـ"و" إجياد التايل"نسخة فان األزرار 
اىل صح فنحن  TopMostواعمل على إعداد اخلاصية ,اعمل على تصميم الفورم الثانية آما تظهره األشكال السابقة

باالعتماد على صندوق .حىت ولو مل يكن الرتآيز عليها,ثانية ان تبقى أمام الفورم الرئيسيةنريد من الفورم ال
احلساسية لألحرف أم ال  Case Sensitiveاالختبار حلالة األحرف فانه سيتم حتديد نوعية البحث هل سيتم يف حالة 

" مت تسميته من خالل خاصية النص اىلالحظ صندوق االختبار الذي عملنا على إضافته يف أسفل الزاوية اليمينية و:
 ".حتسس حالة األحرف

اذا ما مت إجياد النص املنشود يف نص اداة صندوق النص للفورم " إجياد واستبدال"يف فورم او صندوق حوار 
باإلضافة  اىل ان الربنامج يعمل على استدعاء ,الرئيسية فان الربنامج يعمل على  إبرازه من خالل اختياره

يأخذ "إجياد التايل"وزر .جللب االختيار اىل شاشة العرض" انزلق اىل العالمة"ScrollToCaretدوق النص طريقة صن
فإذا ما حرك املستخدم املؤشر اىل مكان أخر ومن .بعني االعتبار  موضع املؤشر ويبحث عن املطابقة بعد املوضع احلايل

وليس بعد pointer ,من النص بعد املوقع احلايل للمؤشر فان الربنامج سيجد النسخة األوىل"إجياد التايل"مث ضغط زر
املطابقة األخرية وبالطبع تستطيع دائما ان حتتفظ مبسار اإلجياد بالنسبة لكل عملية مطابقة ومن مث تستمر بالبحث 

 :                           ً  إليك آود الفورم الثانية آامال  .من هذا املوضع 
Public Class frmfind 
  زر تبديل الكل ينجز البحث مع التحسس حلالة األحرف'
  فإذا آنت تريده ان يعمل بغض النظر عن حالة األحرف فعليك البحث عن آل نسخة وتبديلها '
 من ضمن آودك بدال من استخدام طريقة()InStr لكلمة البحث باستخدام الوظيفة '
 String class التابعة لفئة النصوص Replace التبديل '
    Private Sub btnfind_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
btnfind.Click 
        Dim selStart As Integer 
        If Checkcasesensitive.Checked = True Then 
            selStart = frmTextPad.txteditor.Text.IndexOf(txtfind.Text, StringComparison.Ordinal) 
        Else 
            selStart = frmTextPad.txteditor.Text.IndexOf(txtfind.Text, 
StringComparison.OrdinalIgnoreCase) 
        End If 
        If selStart = -1 Then 



            MsgBox("Can't find word") 
            Exit Sub 
        End If 
        frmTextPad.txteditor.Select(selStart, txtfind.Text.Length) 
  اذا مت إجياد تطابق،سيتم تفعيل األزرار االخرى'
        btnfindnext.Enabled = True 
        btnreplace.Enabled = True 
        btnreplaceall.Enabled = True 
  تاآد من ان النص الذي مت اختيارة ظاهر(او مرئي)'
        frmTextPad.txteditor.ScrollToCaret() 
    End Sub 
    Private Sub btnfindnext_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles btnfindnext.Click 
        Dim selStart As Integer 
        Dim srchMode As Microsoft.VisualBasic.CompareMethod 
        If Checkcasesensitive.Checked = True Then 
            srchMode = Microsoft.VisualBasic.CompareMethod.Binary 
        Else 
            srchMode = Microsoft.VisualBasic.CompareMethod.Text 
        End If 
  بداية البحث بعد االختيار احلايل فنحن فرضنا ان االختيار احلايل هو املوضع السابق للكلمة'
        If Checkcasesensitive.Checked = True Then 
            selStart = frmTextPad.txteditor.Text.IndexOf(txtfind.Text, 
frmTextPad.txteditor.SelectionStart + 1, StringComparison.Ordinal) 
        Else 
            selStart = frmTextPad.txteditor.Text.IndexOf(txtfind.Text, 
frmTextPad.txteditor.SelectionStart + 1, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) 
        End If 
        If selStart = -1 Then 
            MsgBox("No more matches") 
            Exit Sub 
        End If 
        frmTextPad.txteditor.Select(selStart, txtfind.Text.Length) 
        frmTextPad.txteditor.ScrollToCaret() 
    End Sub 
    Private Sub btnreplace_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles btnreplace.Click 
  تبديل االختيار احلايل'        
        If frmTextPad.txteditor.SelectedText <> "" Then 
            frmTextPad.txteditor.SelectedText = txtreplace.Text 
        End If 
  ومن مث إجياد النسخة الثانية من  آلمة البحث'
        btnfindnext_Click(sender, e) 
    End Sub 
    Private Sub btnreplaceall_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles btnreplaceall.Click 
        Dim curPos, curSel As Integer 
  حفظ مسار االختيار احلايل'
  وختزينه بعد عملية التبديل'
        curPos = frmTextPad.txteditor.SelectionStart 
        curSel = frmTextPad.txteditor.SelectionLength 
        frmTextPad.txteditor.Text = _ 
                frmTextPad.txteditor.Text.Replace(txtfind.Text.Trim, txtreplace.Text.Trim) 
  تبديل االختيار االصلي'
        frmTextPad.txteditor.SelectionStart = curPos 
        frmTextPad.txteditor.SelectionLength = curSel 
    End Sub 
    Private Sub txtfind_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles txtfind.TextChanged 
        If txtfind.Text.Length > 0 Then 
            btnfind.Enabled = True 
            btnfindnext.Enabled = True 
        Else 
            btnfind.Enabled = False 
            btnfindnext.Enabled = False 
        End If 
        If txtreplace.Text.Length > 0 Then 
            btnreplace.Enabled = True 
            btnreplaceall.Enabled = True 
        Else 
            btnreplace.Enabled = False 
            btnreplaceall.Enabled = False 
        End If 
    End Sub 



    Private Sub txtreplace_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles txtreplace.TextChanged 
        If txtreplace.Text.Length > 0 Then 
            btnreplace.Enabled = True 
            btnreplaceall.Enabled = True 
        Else 
            btnreplace.Enabled = False 
            btnreplaceall.Enabled = False 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub frmfind_Activated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Me.Activated 
  التاآد من ان األزرار بشكل أويل غري فعالة'
        txtfind_TextChanged(sender, e) 
    End Sub 
End Class 

 مناقشة الكود
واليت حتدد فيم اذا سيكون البحث مع التحسس   Checkcasesensitiveمر قيمة اداة صندوق االختباريتفحص هذا األ

املعامل األول هلذه الطريقة هو النص الذي , IndexOfحلالة األحرف ويستدعي النموذج املناسب لطريقة الفهرس 
" مقارنة النصوص"يف العداد وقيمته عضو searchmodeواملعامل النسيب الثاني هو موديل البحث ,نبحث عنه

StringComparison : فالنظامي Ordinalمن اجل حالة التحسس case-sensitive  وOrdinalIgnoreCase   حالة
النص فان  IndexOfفإذا ما وجدت الطريقة .جتاهل النظامي من اجل عمليات البحث الغري حساسة حلالة األحرف

مع املعامالت النسبية املناسبة و اذا مل جتد النص فإا تعرض " اختيار"الربنامج خيتاره باستدعاء طريقة األداة 
" إجياد التايل"وآود زر.الحظ انه بعد جناح عملية اإلجياد ان األزرار على الفورم الثانوية تصبح فعالة.رسالة

النسخة الثانية  فالطريقة تعمل على إجياد,مشابه متاما ولكن يبدأ البحث عند احلرف الذي يلي االختيار احلايل
 )راجع الكود(من نفس النص

فيعمل على استبدال االختيار احلايل بنص االستبدال ومن مث يعمل على إجياد النسخة " تبديل بـ"أما الزر 
راجع (,فانه يعمل على تبديل مجيع نسخ آلمة البحث يف املستند" تبديل الكل"اما الزر .الثانية من نص اإلجياد

 )الكود
وهذا يعين اا تستبدل نسخ معامل النسيب للبحث  case-sensitiveحساسة حلالة األحرف " تبديل" Replace الطريقة

من اجل البحث الغري حساس حلالة األحرف ,آما يف معامله النسيب األول spellingيف النص الذي لديه نفس التهجئة 
ل اجلاهزة إلمتام عمليات البحث غري حلساسة بشكل اختياري بإمكانك استخدام وظيفة االستبدا. عليك آتابة الكود

 :آما هو مبني يف الكود التايل case-insensitive حلالة األحرف
Replace(frmTextPad.txteditor.Text, txtfind.Text.Trim, txtreplace.Text.Trim, , , CompareMethod.Text) 

 مقارنة ثنائية(حساس  case-sensitiveحث سيكون املعامل النسيب األخري  والذي هو اختياري حيدد فيم اذا الب
CompareMethod.Binary ( اوcase-insensitive غري حساس) مقارنة نصيةCompareMethod.Text( 

تعمل آعقدة تبديل أو متفصل  Undoوالن الطريقة Undo تراجع يتم تنفيذه مع استدعاء الطريقة تراجع األمر
toggle  أن جعل  أيضاعليناcaption  ا عقدة متفصل من تراجعيف آل يتم ) والعكس بالعكس(عكس الرتاجع  إىلعنوا

 .األمرفيها تفعيل هذا 
عملية تراجع وهذا يعين انه حاملا يتغري احملتوى  آخرحررت النص بعد عملية تراجع فال تستطيع أن تعكس  إذا

حىت ولو آان يف الوقت املعين عكس " جعترا"يصبح أنجيب "  الرتاجع وعكس الرتاجع" أمرلصندوق النص فان عنوان 
عكس الرتاجع متاح فقط بعد عملية تراجع وقبل حترير النص لذا آيف سنعرف انه مت حترير النص؟  األمر.الرتاجع 
ختزين  إلعادةسنستخدم هذا احلدث .يف آل مرة يتغري حمتواها TextChangedالنص احلدث  TextBoxصندوق  أداةتطلق 

 )راجع الكود"(Undo "تراجع إىل" Undo/Redoعكس الرتاجع/تراجع" ألمرل captionالعنوان 
أداة صندوق النص ال تستطيع أن تزودك بالكثري من عمليات الرتاجع،فهي هبذا  ختتلف عن برنامج الورد الذي حيفظ 

عنها خبطوات  ومن مث فانه من املمكن الرتاجع)مثل اإلدخال،احلذف ،عمليات التبديل وهكذا (مسار أفعال املستخدم
صندوق النص الغين ،باستطاعة هذه األداة أن  RichTextBoxفإذا آنت تريد عمليات تراجع أآثر استخدم أداة 

على فكرة العمل على إعداد ,تعرض النصوص املنسقة باإلضافة إىل إمكانية استخدامها آأداة صندوق نص متطور
أو مبالغة الن هذا  overkill فيها إسراف" تغري النص" TextChangedعنوان احد بنود القائمة من ضمن احلدث 

                                    ُ  ِ           ولكن العملية ال تستهلك وقت إطالقا، وال ت فق د التطبيق ,احلدث حيدث يف آل مرة يضغط فيها املستخدم على مفتاح
 edit itemألحد بنود القائمة  DropDownOpening االختيار األفضل سيكون احلدث  .responsive سرعة االستجابة

 .ي سيتم إطالقه يف آل مرة يفتح فيها املستخدم قائمة التحريرالذ
 Capturing Keystrokesالتقاط آبس الزر 

والذي يتم إطالقه آل مرة يتم تغري نص " تغري النص" TextChangedألداة صندوق النص حدث مفرد ومميز وهو احلدث 
يوجد حدث آخر مشرتك يف برجمة أداة صندوق النص األداة إما بسبب عمل املستخدم على آتابة حروف أو عملية اللصق 

حرف املفتاح الذي ) يبلغ(والذي حيدث آل مرة يتم فيها ضغط مفتاح ما ويثبت" آبس مفتاح" KeyPressوهو احلدث 
تستطيع استخدام هذا احلدث اللتقاط مفاتيح حمددة وتعديل سلوك الربنامج باالعتماد على احلرف الذي متت .مت ضغطه
 .آتابته

وآما تعلم الفاآس  telexعلى فرض انك تريد استخدام تطبيق املفكرة لتحضري رسائل ليتم إرساهلا عرب خط الفاآس 
ال يستطيع إرسال احلروف الصغرية أو الرموز اخلاصة فعلى احملرر أن حيول النص إىل احلالة الكبري للحروف ويستبدل 

من اجل  ANDو #من اجل  BPTو  %من اجل O/Oو  @من اجل AT و$من اجل DLR :الرموز اخلاصة بالنصوص املكافئة هلا
حبيث يعمل على حتويل هذه احلروف  KeyPressتستطيع أن تعدل السلوك االفرتاضي ألداة صندوق النص من ضمن احلدث .&

 .آما آتبها املستخدم
مثال تستطيع ,الوقت احلقيقييف , تستطيع أن تعاجل البيانات آما متت عملية إدخاهلا,من خالل التقاط آبس املفاتيح

وترفض ما  hexadecimal characters التأآد من أن صندوق النص يقبل فقط قيم عددية أو الرموز الست عشرية
 KeyPressاستخدم معاجل حدث ,النقل عرب الفاآس transmissionملعاجلة حمرر ما لتحضري نص من اجل ,ذلك  عدا 

 )الكود راجع(آما هو موضح يف الكود" آبس الزر"
املفتاح الذي مت ضغطه وخترج إذا آان هذا املفتاح مفتاح حترير " آبس املفتاح"ختترب اجلملة األوىل يف معاجل حدث

يف هذه احلالة خيرج معاجل احلدث دون أن يقوم بأي ) وهكذا Backspace ,Ctrl+V تراجع خطوة,Delete حذف(خاص
املفتاح الذي )تعمل على تبليغ(تثبت أو" آبس املفتاح" KeyPressحلدث  eللمعامل النسيب  KeyChar اخلاصية ,فعل

احلالة ملعاجلة املفاتيح املكبوسة بشكل  Caseويعمل الكود على حتويله إىل نص ومن مث يستخدم عبارة ,مت ضغطه
و إذا مل يتم آبس رمز خاص فان الكود يعرض  DLRمثال فان الكود سيعرض   $إذا آبس املستخدم املتاح. مستقل

 لعبارة االختيار  Elseاحلروف املكبوسة آما هي من خالل شرط احلالة 
 Cancelling Keystrokesإلغاء آبس املفاتيح :مالحظة



لذا فانه لن يتم ,املفتاح األصلي الذي مت آبسه" ’’kill‘‘تنهي"قبل أن خترج من معاجل احلدث،يتوجب عليك أن تقتل
صح  Trueإىل " متت املعاجلة" Handledهذا بواسطة إعداد اخلاصية تستطيع عمل .السماح له بالظهور على األداة

فإذا حذفت هذه العبارة فان احلرف اخلاص .بعد اآلن" آبس املفتاح"واليت خترب فيجوال بيسك أن ليس عليه معاجلة 
عمل تستطيع أيضا أن ت.ومرة أخرى آأحرف نظامية)وهكذا,@DLR$  ،AT(مرة بتنسيق حتويلهم:سيتم آتابته مرتني
 Commonإىل صح إللغاء آبس مفتاح ما،وبالتايل فان ما سيحدث هو ان  SuppressKeyPressعلى إعداد اخلاصية 

Language Runtime (CLR)لغة التنفيذ املشرتآة لن مترر آبس املفتاح إىل األداة املناسبة. 
 Capturing Function Keysالتقاط مفاتيح الوظائف 
تطبيق املفكرة يف .وهي إسناد عمليات خاصة إىل مفاتيح الوظائف" قارئ النصوص"تطبيق توجد ميزة مشرتآة أخرى يف 

تستطيع أن تعمل نفس الشيء . إلدخال التاريخ احلايل عند موضع املشرية F5الويندوز مثال يستخدم مفتاح الوظيفة 
ال  KeyCharاملعامل النسيب  آبس املفتاح حيث أن KeyPressمع تطبيق املفكرة هنا ولكن ال تستطيع استخدام حدث 

ما ختتلف .KeyDownو  KeyUpاألحداث اليت تستطيع أن تلتقط مفاتيح الوظائف هي األحداث . يثبت مفاتيح الوظائف
فبدال من ذلك يثبتان ,به هذه األحداث عن حدث آبس املفتاح هو أن هذان احلدثان ال يثبتان احلرف الذي مت ضغطه

من خالل ) التفحص scancodeذي مييز آل مفتاح على لوحة املفاتيح ويعرف أيضا بكود العدد اخلاص ال(آود املفتاح
 .e.KeyCodeاخلاصية 

فاحلروف يف احلالة الكبرية واحلالة الصغرية ,بالنسبة لكل مفتاح وليس لكل حرف uniqueمميز  keycodeآود املفتاح 
هلما   $والرمز 4مثال العدد ,ألا على نفس املفتاحخمتلفة ولكن هلا نفس آود املفتاح  ASCIIلكل منها قيم أسكي 

عندما يتم تثبيت آود املفتاح فان احلدثني .نفس آود املفتاح ألن نفس املفتاح يف لوحة املفاتيح ينتج هذين احلرفني
KeyDown  وKeyUp  يثبتان أيضا حالة مفتاح الرفعShift   أوCtrl  وAlt  من خالل اخلاصياتe.Shift و  

e.Altو e.Control. معاجل احلدثKeyUp  املبني يف الكود يستخدم مفاتيح الوظائفF5  وF6  إلدخال التاريخ احلايل
 .إلدخال نصوص معرفة مسبقا يف املستند F8و  F7ويستخدم أيضا .والوقت يف املستند

تعمل على تعديل ولن )للتعليمات أو املساعدة F1مثال املفتاح (يستخدم الويندوز العديد من مفاتيح الوظائف 
مع القليل من اجلهد تستطيع أن تعمل على تزويد املستخدم بصندوق حوار والذي يدع املستخدم .وظائفها األصلية

أو  Shiftمن احملتمل أن تأخذ بعني االعتبار  حالة الرفع ,من  إسناد النصوص اخلاصة به إىل مفاتيح الوظائف
Ctrl  التحكم أوAlt ستكشف فيما إذا سيتم ضغط مفاتيح التعديل هذه التحويل على التسلسل لتmodifier keys 

 .eمع اخلاصية املناسبة للمعامل النسيب  AND استخدم املعامل .مع مفتاح آخر
 complete Properties-Autoخاصية اإلآمال التلقائي 

الحظت آيف يعمل مستكشف هل ) اآليل(احد إعدادات خاصية اإلدخال ألداة صندوق النص هي خاصيات اإلآمال التلقائي
) أو يف شريط عنوان املستعرض(االنرتنت على إرشادك حاملا تبدأ بكتابة عنوان ما يف صندوق نص اسم املستخدم

تستطيع بسهولة أن تعاجل مثل هذه الصناديق باستخدام أداة صندوق نص ذات سطر واحد وخواص اإلآمال 
لنص آيف عليها الطلب من املستخدم من خالل نصوص مطابقة بشكل أساسي عليك أن خترب أداة صندوق ا.التلقائي

األحرف املكتوبة مسبقا على األداة ومن أين  ستأتي عملية املطابقة ومن مث فان باستطاعة األداة عرض قائمة 
 منسدلة بالنصوص اليت تبدأ باحلروف اليت متت آتابتها حاليا بواسطة املستخدم،وبإمكان املستخدم إما االستمرار يف

يتم تطبيق خاصيات اإلآمال ,أو خيتار بند من القائمة)يف هذه احلالة قائمة اخليارات تصبح اقصر(الكتابة
التلقائي بالنسبة ألدوات صندوق النص ذات السطر املفرد فقط فهي ال تؤثر يف أدوات صناديق النصوص املتعددة 

 .االسطر
الصندوق املرآب وسوف تفضل  ComboBoxثر فعالية من أداة اإلآمال التلقائي ألداة صندوق النص أآ,يف عدة حاالت 

ألا جتعل األداة سهلة ,أداة صندوق النص وسرتى أن أداة الصندوق املرآب تدعم أيضا خاصيات اإلآمال التلقائي
املاهية " صيغة اإلآمال التلقائي" AutoCompleteMode حتدد اخلاصية.فقط االستعمال وباستخدام لوحة املفاتيح

 صيغة اإلآمال التلقائي"و إعداداهتا عضو يف عداد , لكيفية اليت سيتم من خالهلا سؤال املستخدموا
AutoCompleteMode enumeration )" Autosuggest االقرتاح التلقائي AutoAppend , اإلحلاق اآليل

AutoAppend, اإلحلاق واالقرتاح اآليل AutoSuggestAppend,وال شيء None( يف صيغةAutoAppend mode  اإلحلاق ختتار
 AutoSuggestAppend modeيف صيغة . أداة صندوق النص بند املطابقة األول يف قائمة االقرتاحات وتكمل النص

تقرتح األداة بند املطابقة األول يف القائمة آما سبق ولكنها توسع القائمة يف صيغة " اإلحلاق واالقرتاح اآليل"
. تفتح األداة بكل بساطة القائمة مع البنود املوافقة ولكن ال ختتار أي بند, AutoSuggest mode االقرتاح اآليل

وحتدد ) False(إىل خطأ AutoCompleteModeألدوات صناديق النص النظامية يتم وضع خاصية صيغة اإلآمال التلقائي 
قيمتها عضو يف عداد مصدر من أين تأتي قائمة االقرتاحات و AutoCompleteSourceخاصية مصدر اإلآمال التلقائي 

 :املبني يف اجلدول التايل AutoCompleteSourceاإلآمال التلقائي 
 البند                                            الشرح     

 البنود املقرتحة هي أمساء مصادر النظام         AllSystemSourcesمصادر مجيع األنظمة
 اليت مت زيارهتا بواسطة URLsالبنود املقرتحة هي العناوين             )      AllUrlانرتنت(عناوين ويب

          وال تعمل إذا حذفت الصفحات اليت مت عرضها حديثا,الكمبيوتر اهلدف                                                
  custom collectionالبنود املقرتحة تأتي من جممع خمصص                    CustomSourceمصدر خمصص 
 البنود املقرتحة هي أمساء ملفات                       FileSystemملف نظام 

 تاريخ الكمبيوتر  historyتأتي بنود االقرتاح من قائمة )  HistoryListملفات املؤقتة(قائمة التاريخ
 البنود املقرتحة تأتي من جملد مت استخدامه حديثا    tlyUsedListRecenقائمة االستخدام األحدث 

 األداة ال تقرتح أي بند                           Noneال يوجد   
وهذا التدريب مينحك إمكانية إعداد صيغة اإلآمال ,لتوضيح خصائص اإلآمال التلقائي سنقوم بعمل تدريب

وحيد السطر فصندوق النص األعلى يستخدم قائمة آلمات خمصصة ينما  التلقائي واملصدر من اجل أداة صندوق نص
 )وهكذا, URLs عناوين انرتنت,file system ملفات نظام)(جاهزة(الصندوق األدىن يستخدم مصادر معد مسبقا

 تدريب
رنا سابقا صمم واجهة املستخدم لتصبح مشاهبة للشكل املعروض ضع عليه األدوات املبينة يف الشكل وال تنسى آما ذآ

بالنسبة ألزرار التبديل اجعل  أن جتعل خصائص الفورم من اليمني إىل اليسار صحيحة من اجل الواجهة العربية
 وآما هو مبني يف الشكل "اقرتاح "و"لعناوين االنرتنت"بالنسبة  checked=trueخاصية 



 
دت غري األمساء الربجمية ألدواتك آما هي إليك الكود آامال الحظ أن االسم الربجمي لكل أداة يعرب عن نفسه إذا أر

 مبينة يف الكود التايل
Public Class autocomplete 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
  إعداد خاصيات اإلآمال التلقائي من اجل صندوق النص العلوي(يف حدث حتميل الفورم)'
        Dim knownWords As New AutoCompleteStringCollection 
        knownWords.Add("Visual Basic Orcas") 
        knownWords.Add("Visual Basic .NET") 
        knownWords.Add("Visual Basic 6") 
        knownWords.Add("Visual Basic") 
        knownWords.Add("Framework") 
        TextBox1.AutoCompleteCustomSource = knownWords 
        TextBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource 
        TextBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest 
  إعداد خاصيات اإلآمال التلقائي بالنسبة لصندوق النص الذي يف االسفل'
        TextBox2.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.RecentlyUsedList 
        TextBox2.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest 
    End Sub 
    Private Sub rbNone_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
 اجراء معاجلة تغري اختبار ازرار التبديل بالنسبة ألزرار التبديل التابعة لصيغة اإلآمال التلقائي'
        If rbNone.Checked Then 
            TextBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.None 
            TextBox2.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.None 
        End If 
        If rbAppend.Checked Then 
            TextBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Append 
            TextBox2.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Append 
        End If 
        If rbSuggest.Checked Then 
            TextBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest 
            TextBox2.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest 
        End If 
        If rbSuggestAppend.Checked Then 
            TextBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.SuggestAppend 
            TextBox2.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.SuggestAppend 
        End If 
 
    End Sub 
 
    Private Sub rbFileSystem_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles rbFileSystem.CheckedChanged, rbAllURL.CheckedChanged, 
rbHistoryList.CheckedChanged, rbRecentList.CheckedChanged 
 'حدث معاجلة ازرار التبديل بالنسبة ألزرار التبديل التابعة ملصدر اإلآمال التلقائي
        If rbAllURL.Checked Then TextBox2.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.AllUrl 
        If rbFileSystem.Checked Then TextBox2.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.FileSystem 
        If rbHistoryList.Checked Then TextBox2.AutoCompleteSource = 
AutoCompleteSource.HistoryList 



        If rbRecentList.Checked Then TextBox2.AutoCompleteSource = 
AutoCompleteSource.RecentlyUsedList 
    End Sub 
End Class 
بعد أن تكمل تصميم الواجهة وبعد أن تدخل الكود سيظهر لك تنفيذ الربنامج اخليارات التالية يف صندوق النص 

  v العلوي بعد آتابة احلرف

 
 يف الصندوق السفلي سيظهر لك ما هو مبني يف الشكل التايل hوإذا آتبت 

 
 

عليك أن تعمل على ملئ " مصدر خمصص " CustomSource" ل التلقائيمصدر اإلآما AutoCompleteSource "إذا وضعت 
باالقرتاحات املرغوبة وتعمل على إسناده إىل اخلاصية  AutoCompleteStringCollectionالكائن 

AutoCompleteCustomSource  . مع هو جمرد جمموعة من النصوص  آما يظهر حدث حتميل الفورم حيث عملنا علىا
 .مع ومألناه بلغات الربجمة واستخدمناه مع صندوق النص األولإعداد هذا ا

 Data-Entry Applications :مالحظة 
حتوي التطبيقات العملية النموذجية على عدد هائل من الفورمات إلدخال البيانات والعنصر األآثر أمهية من اجل 

الة جدا باستخدام لوحة املفاتيح وجيب وعمليات اإلدخال للبيانات فع,إدخال البيانات هو أداة صندوق النص
عمليات إدخال البيانات املختلطة ال يكتب هلا .التمكن من استخدام تطبيقاتك بدون اللجوء إىل الفارة 

فالواجهة الفعالة جيب ,الوصول إىل هذا املفتاح عند اية آل عملية عوتستطي Enterاالستمرارية بدون املفتاح 
اجنازه بوضوح  يتمجيب أن  Enterأي أن املفتاح ":آبس املفتاح keystroke "ذآاء إىل بعض ال إضافةأن تعمل على 

بيانات مثال جيب أن تأخذ املستخدم إىل  إدخالعندما تعمل على .أو بطريقة مماثلة  لوظائفه اليت يعرفها آلنا
ات مثل يف الشكل اعترب نافذة إدخال بيان.)مفتاح التاب(Tab order األداة التالية وحسب ترتيب التاب

التقاط الوقت والتاريخ " DataTimePicker و أداة,واليت حتتوي على العديد من أدوات صندوق النص,التايل
DataTimePicker "وأداتي , من اجل إدخال التواريخCheckBox  صندوق اختبار هذه هي الفورم الرئيسية إلدخال
 )لتايل وهي عملية بسيطة جداصمم الفورم آما هو مبني يف الشكل ا(بيانات بسيطة 



 
إىل  focusينتقل الرتآيز  Enterآل مرة يتم الضغط على مفتاح اإلدخال :Enterيستخدم التطبيق مفتاح اإلدخال 

 CheckBox حىت ولو آانت األداة احلالية هي أداة صندوق اختبار Tabاألداة التالية يف ترتيب مفتاح التاب 
 .ال تغري حالة أدوات صندوق االختبار بل ببساطة تنقل الرتآيز إىل األمام" احآبس املفت keystroke "،فعملية 

  approachولكن هذه املقاربة ,Enter لكل أداة من اجل التفاعل مع مفتاح اإلدخال KeyUpتستطيع برجمة احلدث 
هي  ملقاربة األفضلفا.ميكن أن تقود إىل مشاآل يف الصيانة إذا آنت خمطط إلضافة أدوات جديدة إىل فورم موجود

لفعل هذا . ,على مستوى الفورم قبل أن يصل إىل األداة Enterآبس مفتاح  keystrokeسبيل  interceptاعرتاض  
للفورم إىل صح وهذا اإلعداد يسبب يف إطالق أحداث " عرض املفتاح مسبقا" KeyPreviewيتوجب عليك وضع اخلاصية 

يف احلقيقة متنحك هذه اخلاصية إمكانية . لألداة اليت يكون الرتآيز عليهااملفاتيح على مستوى الفورم أوال ومن مث 
لتطبيق إدخال البيانات  KeyUpمعاجل احلدث . للعديد من األدوات يف نفس الوقت"آبس مفاتيح keystrokes "معاجلة 

إىل األداة التالية للفورم الرئيسية وعلى مستوى هذه الفورم يعرتض آبس زر اإلدخال ويتفاعل معه بنقل الرتآيز 
 Tab key "حتاآي معاجلة مفتاح التنقل simulatesهذه الطريقة .ProcessTabKeyيف ترتيب التاب بدعم الطريقة 

نقل الرتآيز إىل األمام :صح :منطقية Booleanوالذي هو قيمة ,ويتم استدعاءها من خالل معامل نسيب وحيد" التاب
 :  املشروع آامالإليك آود :نقل الرتآيز إىل اخللف:وخطأ

Public Class Form1 
    Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown 
  إذا ضغط املستخدم املفتاح انرت'        
        If e.KeyCode = Keys.Enter And Not (e.Alt Or e.Control) Then 
            e.SuppressKeyPress = True 
   تأآد من أن األداة الفعالة هي صندوق نص'
  ال تستخدم املفتاح انرت آمفتاح تنقل عندما يكون الرتآيز على الزر'
            If Me.ActiveControl.GetType Is GetType(TextBox) Or _ 
                    Me.ActiveControl.GetType Is GetType(CheckBox) Or _ 
                    Me.ActiveControl.GetType Is GetType(DateTimePicker) Then 
 استخدم مفتاح الرفع+انرت للتنقل للخلف برتتيب التاب'
                If e.Shift Then 
                    Me.ProcessTabKey(False) 
                Else 
                    Me.ProcessTabKey(True) 
                End If 
            End If 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Button1.Click 
        Dim msg As String = "" 
        msg = "1 بند البيانات: " & TextBox1.Text.Trim & vbCrLf & _ 
 _ & TextBox2.Text & vbCrLf & " :2 بند البيانات"                    
 _ & TextBox3.Text & vbCrLf & " :3 بند البيانات"                    
 TextBox4.Text & vbCrLf & " :4 بند البيانات"                    
        msg &= "التاريخ املختار: " & DateTimePicker1.Value.ToShortDateString & vbCrLf 
        msg &= "1 خيار: " & CheckBox1.Checked.ToString & vbCrLf 
        msg &= "2خيار: " & CheckBox2.Checked.ToString & vbCrLf 
        MsgBox(msg) 
        ClearFields() 
        TextBox1.Focus() 
    End Sub 
    Private Sub ClearFields() 
        TextBox1.Clear() 



        TextBox2.Clear() 
        TextBox3.Clear() 
        TextBox4.Clear() 
        DateTimePicker1.Value = Now.ToShortDateString 
        CheckBox1.Checked = False 
        CheckBox2.Checked = False 
    End Sub 
    Private Sub button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Button2.Click 
        ClearFields() 
        TextBox1.Focus() 
    End Sub 
End Class 

اإلدخال إذا مت  Enterاألول انه ال يستجيب ملفتاح : ون قد الحظتهما فيما خيص معاجل احلدثيوجد شيئان ميكن أن تك
من الناحية األخرى هو  Shiftبينما مفتاح الرفع "  Ctrl" أو مفتاح التحكم"  Alt" ضغطه مع مفتاح التحويل

مام باستخدام آبس مفتاح اإلدخال ينتقل الرتآيز إىل األ.Tab املفتاح املستخدم للتحكم باالجتاه يف ترتيب التنقل
ومتت معاجلة الرتآيز .سوياShift + Enterوينتقل الرتآيز إىل اخللف باستخدام مفتاح اإلدخال مع مفتاح الرفع 

بالنسبة جلميع األدوات على الفورم ما عدا األزرار حيث انه عندما يكون الرتآيز على احد األزرار فان ضغط 
 .ر آما هي العادةمفتاح اإلدخال يستجيب الز

  ListBoxوصندوق القائمة CheckedListBoxوصندوق قائمة االختبار  ComboBoxأدوات الصندوق املرآب 
يوضح الشكل التايل .جتلب هذه االدوات قوائم من االختيارات واليت يستطيع املستخدم ان خيتار واحد منها او أآثر

 آال من صندوق القائمة وصندوق قائمة االختبار

 
اذا ,يشغل صندوق القائمة مقدار املساحة احملددة من قبل املستخدم على الفورم ويتم تعبئتها بقائمة من البنود

 .آانت قائمة البنود أطول من ان تناسب إظهارها على األداة يظهر شريط انزالق شاقويل بشكل آيل
ة ألداة صندوق النص ولكن صندوق اداة صندوق نص االختبار هي توسع وتنوع ألداة صندوق القائمة وهي مماثل

االختبار يظهر أمام آل بند ويستطيع املستخدم ان خيتار أي عدد من البنود بوضع عالمة الصح يف صندوق االختبار 
الذي أمام البند وآما تعلم فانك تستطيع ان ختتار العديد من البنود من اداة القائمة بواسطة ضغط مفتاح 

 .تحكمال Ctrlومفتاح  Shiftالرفع 
اداة صندوق املرآب حتتوي ايضا على العديد من البنود ولكن بشكل عام تشغل مساحة اقل على الشاشة وهي اداة 

حيث يستطيع املستخدم ان يوسعها من اجل عملية االختيار ومن مث فإا )التمدد(صندوق قائمة قابل للتوسعة
داة الصندوق املرآب هي السماح للمستخدم بإدخال الفائدة احلقيقية من ا. تنكمش بعد ان تتم عملية االختيار

 .معلومات جديدة يف الصندوق املرآب بدال من إجباره على االختيار من بنود جمدولة
ومن مث اضغط  Properties windowالبنود يف نافذة اخلصائص لألدوات  Itemsإلضافة بنود وقت التصميم،حدد خاصية 
والذي  String Collection Editor windowنافذة حمرر جممع النصوص  على زر التبديل ستظهر لك نافذة وهي

تستطيع به ان تضيف البنود اليت تريد ان تعرضها يف القائمة وآل بند جيب ان يظهر يف سطر منفصل واسطر النصوص 
ولكن ( الفارغة سينتج عنها اسطر فارغة يف القائمة وهذه البنود ستظهر يف القائمة عندما يتم حتميل الفورم

تظهر البنود بنفس ترتيب إدخاهلا يف نافذة ,من خالل الكود يف أي وقت) تستطيع إضافة املزيد او حتذف من املوجود 
لألداة  يف هذه احلالة يتم ترتيب البنود بشكل  Sortedحمرر جممع النصوص مامل يتم تفعيل خاصية الرتتيب 

 . ته هلمأوتوماتيكي بغض النظر عن الرتتيب األويل الذي حدد
 Basic Properties  اخلصائص األساسية

 IntegralHeightاالرتفاع لصحيح  
واليت تشري اىل ان ارتفاع األداة سيتم تعديله أم ال،لتجنب العرض اجلزئي )خطأ/صح(هذه اخلاصية هي قيمة منطقية 

االرتفاع مبقدار ارتفاع السطر  للبند األخري فعندما يتم وضعها اىل صح فان االرتفاع الفعلي لألداة يتغري مبضاعفة
 .ولذا فانه سيتم عرض عدد صحيح من الصفوف يف آل األوقات.املفرد

 Itemsالبنود 
تستطيع وقت التصميم ان متأل هذه القائمة من خالل . والذي حيفظ بنود األداة  collectionخاصية البنود هي جممع 
صول ومعاجلة البنود من خالل الطرق واخلصائص مع البنود اما وقت التنفيذ تستطيع الو.نافذة حمرر جممع النصوص
 .والذي مت شرحه باختصار

 MultiColumnتعدد األعمدة 
 تعدد األعمدة"ان تعرض بنودها يف عدة أعمدة اذا عملت على وضع خاصية  ListBoxتستطيع اداة صندوق النص 

Multicolumn "اىل فعال True  .تعددة األعمدة هي انك ال تستطيع ان حتدد العمود املشكلة يف صناديق القوائم امل
تعدد " Multicolumnذات البنود العديدة وخاصية  ListBoxesصناديق القوائم .الذي سيظهر فيه آل بند

فشريط االنزالق األفقي سيتم إحلاقه بصندوق القائمة .،تتوسع بشكل أفقي وليس بشكل عمودي True    ّ   املفع لة"األعمدة
وهذه اخلاصية غري مطبقة بالنسبة ألداة ,لذا فان املستخدم يستطيع ان جيلب أي عمود اىل العرض,دة املتعددة األعم
 . ComboBox الصندوق املرآب
 SelectionModeصيغة االختيار 



 CheckedListBoxوصندوق قائمة االختبار  ListBoxهذه اخلاصية اليت يتم تطبيقها على أدوات صندوق القائمة 
القيم املتاحة ملكونات هذه اخلاصية من عداد صيغة .يستطيع املستخدم أن خيتار بنود قائمة فقط حتدد آيف 

 :مبينة يف القائمة التالية  SelectionModeاالختيار 
 القيمة                                    الوصف

 ال يتم السماح ألي اختيار على اإلطالق                     Noneبدون 
 ميكن اختيار بند وحيد فقط) االفرتاضي(                       eOnواحد

 الختيار أو عدم  spacebarضغط املسطرة  أو)نقر الفارة: (اختيار متعدد بسيط  MultiSimple متعددة بسيطة 
 . عليك ضغط مجيع البنود اليت تريد اختيارها.القائمة  من اختيار بند

 او اضغط واحد من (الرفع وانقر بالفارة  Shiftاضغط مفتاح : ر متعدد موسعاختيا  :موسع  MultiExtendedمتعدد 
 هذه املعاجلة تربز مجيع البنود بني البند املختار.لتوسيع االختيار)مفاتيح األسهم                                  
 وانقر بالفارة الختيار Ctrlحكم تلاضغط مفتاح ا.مسبقا وبند االختيار احلايل                                    

 .أو عدم اختيار بنود مفردة ف القائمة                                                                     
 Sortedالرتتيب 

ألا تأخذ وقت "غري فعال"القيمة االفرتاضية هي .عندما تكون هذه اخلاصية صح تبقى البنود مرتبة آل األوقات
 .ميكن ان يتم إعداد هذه اخلاصية وقت التصميم ووقت التنفيذ ايضا.ول إلدخال لبنود اجلديدة يف مكاا املناسبأط

يتم ترتيب البنود يف أداة صندوق القائمة بشكل تصاعدي وحبالة احلساسية لألحرف فاألحرف الكبرية تظهر قبل 
 .  لكبرية والصغرية تظهر مع بعضها بشكل متتابعمكافئتها من األحرف الصغرية ولكن آال احلروف يف احلالة ا

 5اصغر من النص  10الن النص  5سيظهر قبل  العدد 10صندوق القائمة ال ميكنه ترتيب البيانات العددية فالعدد 
 .فسيتم ترتيبها بالشكل الصحيح 005و 010أما إذا مت تنسيق األرقام آـ

 Textالنص 
على الرغم من إمكانية إعداد خاصية النص للصندوق املرآب وقت ,ألداةتعود خاصية النص بالنص املختار على ا

الحظ ان البنود ال حتتاج الن تكون ,التصميم ولكن هذه اخلاصية متاحة فقط وقت التنفيذ بالنسبة لألدوات األخرى
عاد والذي هو نفس النص امل,بشكل افرتاضي آل بند هو آائن ومن اجل آل آائن فان األداة تعرض نصوص.نصوص

 "اىل نص" ToStringبواسطة الطريقة 
  CollectionItems Manipulating theمعاجلة جممع البنود 

 :ملعاجلة أداة صندوق النص من خالل تطبيقك عليك ان تكون قادر على عمل التايل
 إضافة بنود إىل القائمة -1
 إزالة بنود من القائمة -2
 إمكانية الوصول إىل البنود املستقلة يف القائمة   -3

وانك تستخدم أعضاء جممع البنود من اجل .Items collection يتم متثيل البنود يف القائمة بواسطة جممع البنود
تعرض خاصية البنود األعضاء القياسية .إمكانية الوصول إىل بنود األداة ومن اجل إضافة أو إزالة بنود 

ويف معظم احلاالت نستخدم .جممع البنود هو آائن فكل عضو ف . واليت سيتم شرحها فيما بعد يف هذا املقطع,للمجمع 
عندما تضيف آائن اىل اداة صندوق القائمة .أدوات صندوق القائمة لتخزين نصوص ولكن من املمكن ختزين آائنات 

و ".اىل نص" ToStringفانه سيتم عرض نص يف السطر املوافق على األداة و هو النص املعاد بواسطة طريقة الكائن 
 .الكائن اليت سيتم عرضها بشكل افرتاضيهي خاصية 

فإذا أضفت .اىل اسم اخلاصية ValueMemberتستطيع ان تعرض أي خاصية أخرى للكائن وذلك بوضع خاصية األداة 
 :اىل جممع البنود بالعبارات التالية Rectangleوآائن مربع  Fontآائن خط 

ListBox1.Items.Add(New Font("Verdana", 12, FontStyle.Bold)) 
        ListBox1.Items.Add(New Rectangle(0, 0, 100, 100)) 

 :عندها سيظهر النص التايل يف أول سطرين من األداة
[Font: Name=Verdana, Size=12, Units=3, GdiCharSet=1, gdiVerticalFont=False] 

{X=0, Y=0, Width=100, Height=100} 
آال الكائنني الن صندوق القائمة خيزن الكائنني وليس شرحهما مهما يكن تستطيع الوصول اىل أعضاء 

 )100املخرجات الناجتة عن العبارة هي (العبارة التالية تطبع اتساع آائن املربع )الوصف(
Debug.WriteLine(ListBox1.Items.Item(1).Width) 

جم ال يعرف فيم اذا آان الكائن والذي يعين ان املرت" late-bound ربط متأخر "التعبري يف العبارة السابقة 
اذا حاولت استدعاء اخلاصية .من اتساع املكون  verifyاألول يف جممع البنود آائن مربع و ال يستطيع التحقق 

Width  مع ستحصل على استثناءللبند األول يف اexception ان الكود حياول الوصول اىل عضو : وقت التنفيذ
 .لكائن اخلط Width" االتساع"ملفقود هو خاصية والعضو ا) .غري موجود(مفقود 

الطريقة املناسبة لقراءة الكائنات املخزنة يف اداة صندوق القائمة هي تفحص النوع للكائن اوال ومن مث حماولة 
إليك آيف ستقرأ خاصية .وفقط اذا آان نوعه مناسب ,للكائن )او استدعاء طريقة(الوصول الستخالص خاصية ما

 :املربع االتساع لكائن
If ListBox1.Items.Item(1).GetType Is GetType(Rectangle) Then 
            Debug.WriteLine(CType(ListBox1.Items.Item(1), Rectangle).Width) 
        End If 

  MethodAdd The" إضافة"الطريقة 
الشكل ".  Items.Insert إدخال بند" او"  Items.Add إضافة بند "إلضافة بند إىل القائمة استخدم الطريقة 

 :آمايلي" إضافة بند"العام لطريقة
ListBox1.Items.Add(item) 

تستطيع أن تضيف أي آائن إىل أداة صندوق .البند هو الكائن الذي متت إضافته اىل القائمة parameterعامل 
بند جديد إىل اية  appendsق تعمل على إحلا" إضافة" Addالطريقة ,ولكن تكون البنود عادة نصوص,القائمة

احللقة التالية تعمل على إضافة عناصر من  .True مت إعدادها إىل صح"  Sorted ترتيب"القائمة مامل تكن خاصية
 .آلمة يف آل مرة ListBoxإىل اداة صندوق القائمة  wordsمصفوفة الكلمات 

Dim words(100) As String 
  }املصفوفة لتعبئة مناسبة عبارات{                                                        

        Dim i As Integer 
        For i = 0 To 99 
            ListBox1.Items.Add(words(i)) 
        Next 

 :بشكل مشابه تستطيع الدوران على مجيع البنود املوجودة على األداة باستخدام حلقة آالتالية
Dim i As Integer 
        For i = 0 To ListBox1.Items.Count - 1 
{ statements to process item ListBox1.Items(i) } 



        Next 
    End Sub 
You can also use the For  Each . . . Next statement to iterate through the Items collection, as shown here: 

 :للدوران على جممع البنود آما هو مبني هنا For  Each . . . Nextعبارة تستطيع أيضا استخدام ال
Dim itm As Object 
        For Each itm In ListBox1.Items 
{ process the current item, represented by the itm variable } 
        Next 

قبل "  BeginUpdate ابدأ التحديث"الطريقةاستدعي ,عندما متأل أداة صندوق القائمة بعدد ضخم من البنود
هاتان الطريقتان تعمالن على تعطيل .عندما تنتهي"  EndUpdate أي التحديث"البدء باحللقة واستدعي الطريقة

أي "عندما يتم استدعاء الطريقة .التحديث املرئي لألداة بينما متأل األداة وتسرعان عملية املعاجلة بشكل ملحوظ
 . فإنه يتم إعادة تشكيل األداة مع مجيع البنود"  EndUpdate التحديث
 The Insert Method" إدخال"الطريقة 

 :واليت هلا الشكل العام التايل"  Insert إدخال"إلدخال بند يف موقع حمدد استخدم الطريقة 
ListBox1.Items.Insert(index, item) 

وفهرس ,هو موضع البند اجلديد indexافته،والفهرس هو الكائن الذي سيتم إض itemالبند  parameterعامل 
وإذا .الحظ انك ال حتتاج إىل إدخال البنود عند موقع معني عندما تكون القائمة مرتبة.البند األول هو الصفر

 .فإن البنود سيتم إدخاهلا عند مواضع حمددة ولكن القائمة لن تكون مرتبة بشكل تلقائي بعد اآلن,عملت ذلك
  The Clear Method"فتنظي"الطريق 

 :والشكل العام هلا.تعمل هذه الطريقة على إزالة مجيع البنود من األداة 
List1.Items.Clear 

  PropertyCount The" إحصاء"اخلاصية 
 اإلحصاء جيب ان حلقةFor . . . Next إذا أردت الوصول إىل البنود باستخدام احللقة.هي عدد البنود يف القائمة 

 "إضافة" Add آما هو مبني يف مثال طريقة ListBox.Items.Count – 1 اىل 0 تذهب من
  The CopyTo Method"نسخ إىل"الطريقة

. تستخلص هذه الطريقة مجيع البنود من أداة صندوق القائمة وختزا يف مصفوفة ممررة إىل الطريقة آمعامل نسيب
 : هو " نسخ إىل"الشكل العام للطريقة 

ListBox.CopyTo(destination, index) 
هو فهرس عنصر من املصفوفة  indexهي اسم املصفوفة اليت ستقبل البنود،والفهرس  destinationحيث ان الوجهة 

املصفوفة اليت تثبت بنود األداة جيب ان يتم التصريح عنها بشكل صريح وجيب ان تكون .حيث سيتم ختزين البند األول
 . آبرية مبا يكفي حلفظ مجيع البنود

   MethodsRemoveAt and Remove The"إزالة عند"و" إزالة"طريقة ال
ومترر الكائن الذي "  إزالة Remove "تستطيع بكل بساطة استدعاء طريقة جممع البنود ,إلزالة بند من قائمة

ر إذا آان نفس النص يظه.مرر النص الذي ستتم إزالته .اذا آانت األداة حتوي نصوص . ستتم إزالته آمعامل نسيب
 .يف العديد من البنود على األداة فان النسخة األوىل فقط سيتم إزالتها

واليت تقبل آمعامل " RemoveAt إزالة عند"تستطيع أيضا إزالة بند بواسطة حتديد موقعه يف القائمة بالطريقة
 :نسيب موضع البند الذي ستتم إزالته

ListBox1.Items.RemoveAt(index) 
 0ترتيب البند الذي ستتم إزالته والبند األول ترتيبه هو الصفر  هو"   indexفهرس"العامل 

 
  " The Contains Methodاحملتويات "الطريقة

فطريقة جممع ,التابعة لألداة  Containsالتابعة مع البنود وطريقة  Containsجيب أن ال ختلط بني هذه الطريقة 
طأ واليت تشري فيما إذا آان امع حيوي على هذا خ/البنود تقبل آمعامل نسيب آائن ما وتعود بقيمة صح

العبارات التالية تضيف .لتجنب اإلدخاالت لكائنات متماثلة يف صندوق القائمة Contains استخدم طريقة .الكائن
 : نص اىل جممع البنود فقط إذا آان النص ليس جزء مسبق من جممع البنود

Dim itm As String = "Remote Computing" 
        If Not ListBox1.Items.Contains(itm) Then 
            ListBox1.Items.Add(itm) 
        End If 

 Selecting Itemsاختيار البنود 
تسمح أداة صندوق القائمة للمستخدم باختيار إما واحد أو العديد من البنود باالعتماد على إعدادات خاصية 

يف أداة صندوق القائمة ذات االختيار الوحيد تستطيع استخالص البند ".  SelectionMode الصيغة املختارة"
 الفهرس املختار"وفهرسها باستخدام اخلاصية"  SelectedItem البند املختار"املختار باستخدام اخلاصية

SelectedIndex  ." لبند املختار"تعود اخلاصية SelectedItem  "نص البند.بالبند املختار والذي هو آائن 
 Text املختار يتم التبليغ عنه بواسطة خاصية لنص

البنود "باستخدام اخلاصية)تثبيت( reportedيتم اإلبالغ ,إذا آانت األداة تسمح باختيار العديد من البنود 
وألن أداة .وهذه اخلاصية هي جممع من الكائنات وتعرض نفس املكونات اليت يف جممع البنود" SelectedItems املختارة

" البند املختار SelectedItem "فإا تزود فقط خباصيات ,دوق املرآب ال تسمح باختيار العديد من البنود الصن
من أجل الدوران على مجيع البنود املختارة يف أداة صندوق القائمة " . SelectedIndex الفهرس املختار"و

 : استخدم حلقة مثل التايل,املتعددة االختيار
Dim itm As Object 
        For Each itm In ListBox1.SelectedItems 
            Debug.WriteLine(itm) 
        Next 

 
فإذا آانت مجيعها من نفس .جيب أن يتم اإلعالن عنه آكائن الن البنود يف صندوق القائمة هي آائنات itmاملتغري 
آانت مجيع البنود من نوع املربع مثال،تستطيع  فإذا.تستطيع ان حتوهلا إىل نوع معني ومن مث تستدعي طرقها,النوع

 :أن تستخدم حلقة آالتالية لطباعة مساحة آل مربع
Dim itm As Rectangle 
        For Each itm In ListBox1.SelectedItems 
            Debug.WriteLine(itm.Width * itm.Height) 
        Next 



  مشروع توضيح صندوق القائمة تدريب
فاألداة ,حيث ان آال أداتي صندوق القائمة اللتان على الفورم تعمالن بشكل مختلف نوعا ما.وضح هذا المشروع العمليات األساسية ألداة صندوق القائمةي

دوق القائمة الثانية فان أما أداة صن.يمكن اختيار بند واحد في نفس الوقت،والبند الجديد يتم إلحاقه بعد البند الموجود:األولى لديها الترآيب االفتراضي
تم إعدادها تبعا للقيمة في أداتي أزرار التبديل "  MultiSelect تعدد االختيار"صح وخاصية  Trueتم إعدادها إلى "الترتيب " Sortedخاصية 

RadioButton أسفل الفورم.  
  :إنه يوضح لك آيف تعمل التالي. معالجة صندوق القائمة يحتوي الكثير من المنطق الذي تحتاجه في إجراءات" توضيح صندوق القائمة"إن آود تطبيق

 إضافة وإزالة بنود وقت التنفيذ
 تحويل البنود بين القوائم وقت التنفيذ

 معالجة بنود االختيار المتعدد
  .حفظ القوائم المرتبة

وآما " صندوق القائمة"خالل خاصية النص إلى  وعندما يفتح المشروع أعد تسمية الفورم من" مشروع توضيح صندوق القائمة"ابدأ مشروع جديد وسمه
  :هو مبين في الشكل التالي

  

  
 

 :األدوات املوضوعة على الفورم وخصائصها
 ) nameخاصية (االسم الربجمي لألداة املستخدم يف الكود)                   textاو اسم خاصية النص (اسم األداة

 )Label1, Label2, Label3(       آما مبينة يف الشكل  text ّ              غي ر خاصية النص :Labelثالث أدوات عنوان
 االسم الربجمي مبني بالشكل)              textال يوجد هلا خاصية نص ( ListBoxصندوقي قائمة

 )           sorted=true(صندوق قائمة الوجهة ضع هلا خاصية
 أزرار التبديل أسفل الفورم

 text                    (radiobtnmultisimple= بسيط متعدد( RadioButtonزر تبديل 
 text                     (radiobtnmultiextended=موسع متعدد( RadioButtonزر تبديل 

 األزرار بني صندوقي القائمة
      Button)<<  =text                                       (btnsourcemoveall زر
      Button)<  =text    (                                    btnsourcemove زر
      Button > =text                                         (btndestinationmove (زر
      Button)>>  =text                                       (btndestinationmoveall زر

 ريةاألزرار حتت صندوق القائمة اليسا
 text                                 (btndesadd= إضافة بند(Button زر
 text                        (btndestinationremoves= إزالة البند املختار(Button زر
 text                                     (btndestinationclear= تنظيف(Button زر

 ئمة اليت على اليمنياألزرار حتت صندوق القا
 text                                 (btnsourceadd= إضافة بند(Button زر
 text                      (btnsourceremove= إزالة البنود املختارة(Button زر
     text                                 (btnsourceclear= تنظيف(Button زر

اخلاصيات اليت حتتاجها فقط بقي عليك ان جتعل خاصيات من اليمني اىل اليسار صحيحة بالنسبة  هذه آل االدوات
 :اآلن إليك الكود آامال.للفورم وآما ذآرنا سابقا من اجل الواجهة الكتابة العربية

Public Class Form1 
 التنفيذ وقت القائمة صندوق أداة حمتوى معاجلة آيفية املشروع هذا يوضح '    

 التنفيذ وقت بنود اضافة آيفية.1 '    
 التنفيذ وقت املختارة البنود إزالة آيفية.2'    
 القوائم بني البنود نقل آيفية.3'    



 القائمة صندوق الداة االختيار صيغة تبديل آيفية.4'    
    Private Sub btndesadd_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
btndesadd.Click 
        Dim ListItem As String 
        ListItem = InputBox("Enter new item's name") 
        If ListItem.Trim <> "" Then 
            destinationList.Items.Add(ListItem) 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub btnsourceadd_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
btnsourceadd.Click 
        Dim ListItem As String 
        ListItem = InputBox("Enter new item's name") 
        If ListItem.Trim <> "" Then 
            sourceList.Items.Add(ListItem) 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub btndestinationremoves_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles btndestinationremoves.Click 
        destinationList.Items.Remove(destinationList.SelectedItem) 
    End Sub 
    Private Sub btnsourceremove_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
btnsourceremove.Click 
        Dim i As Integer 
        For i = 0 To sourceList.SelectedIndices.Count - 1 

 دائما االول املختار البند إزالة'            
 ازالته ستتم الذي البند الختيار (i)الفهرس تستخدم ال'            

 التالية العبارة:'            
            ' sourceList.Items.RemoveAt(sourceList.SelectedIndices(i)) 

 اجملمع الن,الصحيح البند تزيل لن:'            
            ' SELECTEDINDICES بند افيه تزيل مرة آل يف يتغري 

 االعلى يف املختارة ازالةالبنود ف تستمر احللقة هذه'            
 اختيارها مت اليت البنود اهنا طاملا'            

            sourceList.Items.RemoveAt(sourceList.SelectedIndices(0)) 
        Next 
    End Sub 
    Private Sub btndestinationmove_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
btndestinationmove.Click 
        sourceList.Items.Add(destinationList.SelectedItem) 
        destinationList.Items.RemoveAt(destinationList.SelectedIndex) 
    End Sub 
    Private Sub btnsourcemoveall_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
btnsourcemoveall.Click 
        While sourceList.Items.Count > 0 

 الوجهة قائمة اىل االعلى البند اضافة حفظ'            
 املصدر قائمة يف'            
 الزالة استخدمناها لليت ةمشاهب احللقة هذه'            
 _املصدر قائمة من متعددة خمتارة بنود'            

            destinationList.Items.Add(sourceList.Items(0)) 
            sourceList.Items.RemoveAt(0) 
        End While 
    End Sub 
    Private Sub btnsourcemove_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
btnsourcemove.Click 
        While sourceList.SelectedIndices.Count > 0 

 الوجهة قائمة اىل املختاراالعلى البند اضافة حفظ'            
 املصدر قائمة يف'            
 الزالة هااستخدمنا لليت مشاهبة احللقة هذه'            
 _املصدر قائمة من متعددة خمتارة بنود'            

            destinationList.Items.Add(sourceList.Items(sourceList.SelectedIndices(0))) 
            sourceList.Items.Remove(sourceList.Items(sourceList.SelectedIndices(0))) 
        End While 
    End Sub 
    Private Sub btnsourceclear_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
btnsourceclear.Click 
        sourceList.Items.Clear() 
    End Sub 
    Private Sub btndestinationclear_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
btndestinationclear.Click 
        destinationList.Items.Clear() 
    End Sub 
    Private Sub btndestinationmoveall_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles btndestinationmoveall.Click 
        While destinationList.Items.Count > 0 
            sourceList.Items.Add(destinationList.Items(0)) 
            destinationList.Items.RemoveAt(0) 
        End While 
    End Sub 
    Private Sub radiobtnmultisimple_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles radiobtnmultisimple.CheckedChanged, radiobtnmultiextended.CheckedChanged 

 اواملصدر السورس قائمة صندوق الداة االختيار صيغة خاصية وضع'        
 التبديل ازرار الختيار تبعا'        

        If radiobtnmultisimple.Checked Then 
            sourceList.SelectionMode = SelectionMode.MultiSimple 
        Else 



            sourceList.SelectionMode = SelectionMode.MultiExtended 
        End If 
    End Sub 
End Class 

 .الكود بسيط ومشروح ضمن الكود من خالل التعليقات وال أظن أنه حباجة إىل شرح أآثر
  Searching the ListBox حبث صندوق القائمة

 FindStringExactوالطريقة  FindStringطريقتني من أآثر الطرق فائدة ألداة صندوق القائمة ومها الطريقة 
تعمل على إجياد النص الذي  FindStringالطريقة .واللتان تسمحان لك وبسرعة من إجياد أي بند يف القائمة

فإا تعمل على إجياد "أوجد النص بالضبط" FindStringExactتبحث عنه،أما الطريقة  يطابق بشكل جزئي الذي
أوجد "فان الطريقة  Mansfieldمثال واألداة حتوي على اسم مثل  Manإذا آنت تبحث عن  .النص املطابق متاما

أوجد "لطريقتنيآل من ا.,ال جتد وال تطابق البند" أوجد النص بالضبط"توافق البند ولكن الطريقة " النص
أما الشكل .case-insensitive تنجزان البحث حتت حالة عدم احلساسية لألحرف"أوجد النص بالضبط"والطريق"النص

 :العام هلما فهو التايل
itemIndex = ListBox1.FindString(searchStr As String) 

 
الطريقتني يسمح لك بتحديد  النموذج البديل لكال.هو النص الذي تبحث عنه searchStrحيث أن املتغري 

 :ترتيب البنود الين سيبدأ عندها البحث
itemIndex = ListBox1.FindString(searchStr As String,startIndex As Integer) 

 .يسمح لك بتحديد بداية عملية البحث، ولكن ال تستطيع أن حتدد أين سينتهي البحث startIndexاملعامل النسيب 
فال . تعمالن حىت ولو آانت أداة صندوق القائمة غري مرتبة FindStringExactوالطريقة  FindStringالطريقة 

ولكن ترتيب القائمة ,قبل أن تستدعي إحدى طرق البحث هذه  Trueإىل صح  Sortedحتتاج إىل إعداد اخلاصية 
بند لذا  100,000ئمة حتوي ميلي ثانية إلجياد بند يف قا 100ولكن تستغرق األداة أقل من ,سيساعد يف عملية البحث

        ّ                                                    قبل أن حتم ل اآلالف من البنود يف أداة صندوق القائمة ومهما يكن جيب .فانه ال يستحق صرف الوقت لرتتيب القائمة
 .أن تأخذ بعني االعتبار أن تكون واجهة املستخدم أآثر فعالية

 "  ListBoxFind Applicationمشروع أجياد بند يف صندوق القائمة:"تدريب 
. لتطبيق الذي ستبنيه يف هذا املقطع يعمل على تعبئة أداة صندوق القائمة بعدد آبري من البنود ومن مث إجياد أي نص حتددها

وهذه العملية ستأخذ عدة ثواني وستمأل األداة .نص عشوائي 10,000فالضغط على زر تعبئة يعمل على تعبئة صندوق القائمة بـ
أو حىت (عند ما تكتب احلروف.مث تستطيع إدخال نص يف أداة صندوق النص اليت يف أسفل الفورم من.بـنصوص خمتلفة وعشوائية آل مرة

 .هذا البند)يربز(فإن الربنامج سيجد النص املطابق األقرب يف القائمة وخيتار) حتذف حروف يف صندوق النص
وآما ذآرنا ," اد بند يف قائمةإجي"وسم الفورم الرئيسية له " مشروع إجياد بند يف قائمة"إبدأ مشروع جديد ومسه

ضع على الفورم زر ومسه من خالل خاصيةالنص .يف ما سبق أجعل اخلاصيات من اليمني لليسار هلذه الفورم فعالة
وضع ," bttnFind"وامسه الربجمي" إجياد بند"وضع زر أخر حتته ومسه " bttnPopulate"وامسه الربجمي" تعبئة القائمة"

 :ندوق قائمة وحتتها أداة صندوق نص آما هو مبني يف  الشكل التايلعلى الفورم أيضا أداة ص

 
 

زر اجيا .يتفاعل هذا التطبيق البسيط مع آل آبسة مفتاح يف أداة صندوق النص ويعمل على إجياد النص الذي تبحث عنه يف احلال
ئمة ونوع التخصص الوظيفي الذي ولكن أعتقد أنه من الواجب علي توضيح فعالية أداة صندوق القا,بند يعمل نفس الشيء 

 :                   ً واآلن آود املشروع آامال .ستتوقعه أثناء عمل تطبيقات للزبائن
Public Class Form1 
    Private Sub bttnPopulate_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As   System.EventArgs) Handles 
bttnPopulate.Click 
        Dim wordLen As Integer 
        Dim Nwords As Integer = 99999    ' change this value to generate a longer or shorter list غري هذه’
 القيمة إلنتاج قائمة أطول أو أقصر
        Dim rnd As System.Random 
        rnd = New System.Random 
        Dim rndChar As Char 
        Dim thisWord As String 
        Dim i, j As Integer 
        ' Disable redrawing while loading itemsعطل إعادةالسحب أثناء حتميل البنود’ 
        ListBox1.BeginUpdate() 
        ' populate the ListBox with Nwords random wordsتعبئة صندوق القائمة ب س آلمة عشوائية’ 
        For i = 0 To Nwords 
            ' select a random length for the word (from 1 to 25 characters) اختيار طول عشوائي للكلمة(من 1 اىل’
 25 حرف)
            wordLen = CInt(rnd.NextDouble * 20 + 1) 



            thisWord = "" 
            For j = 0 To wordLen 
                ' and build the word by appending random characters 
                ' to the thisWord variable"وبناء الكلمة بإحلاق حروف عشوائية للمتغري"هذه الكلمة ’ 
                rndChar = Chr(65 + CInt(rnd.Next(0, 25))) 
                thisWord = thisWord & rndChar 
            Next 
            ' add word to control's Items collectionمع بنود األداة إضافة آلمة’ 
            ListBox1.Items.Add(thisWord) 
        Next 
        ' we're done, refresh the ListBox controlبعد االنتهاء ,حتديث أداة صندوق القائمة’ 
        ListBox1.EndUpdate() 
    End Sub 
    Private Sub bttnFind_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
bttnFind.Click 
        Dim srchWord As String 
        Dim wordIndex As Integer 
        srchWord = InputBox("ادخل آلمة للبحث عنها") 
        ' Attempt to find an exact match with the FindExact method حماولة إجياد املطابق متاما بواسطة الطريقة"أوجد’
 بالضبط"
        wordIndex = ListBox1.FindStringExact(srchWord) 
        ' If an exact match was found, display the word's index in the Items collection إذا مت إجياد املطابق’
 بالضبط,أعرض فهرس الكلمة يف جممع البنود
        If wordIndex >= 0 Then 
            ListBox1.TopIndex = wordIndex 
            ListBox1.SelectedIndex = wordIndex 
            MsgBox("الفهرس = " & wordIndex.ToString & vbCrLf & _ 
 ("املطابقةبالضبط" , ,ListBox1.Items(wordIndex).ToString & " = تطابق"                   
        Else 
            ' Otherwise go for a near match with the FindString method وإال إذهب إىل املطابقة’
 القريبة,بالطريقة"إجياد نص"
            wordIndex = ListBox1.FindString(srchWord) 
            If wordIndex >= 0 Then 
                ListBox1.TopIndex = wordIndex 
                ListBox1.SelectedIndex = wordIndex 
                MsgBox("الفهرس = " & wordIndex.ToString & vbCrLf & _ 
 ("مطابقة تقريبية" , ,ListBox1.Items(wordIndex).ToString & " = تطابق"                       
            Else 
                ' we should never reach this statement, because there will always  
                ' be a near match, unless the list is empty! جيب أن ال نصل إىل هذه احلالة(العبارة),ألنه سيكون’
 دائما هناك مطابقة قريبة,غري ذلك فإن القائمة فارغة!
                MsgBox("البند " & srchWord & " غري موجود يف القائمة") 
            End If 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
TextBox1.TextChanged 
        Dim srchWord As String = TextBox1.Text.Trim 
        If srchWord.Length = 0 Then Exit Sub 
        Dim wordIndex As Integer 
        ' Attempt to find an exact match with the FindExact method حاول إجياد مطابقةبالضبط بواسطة الطريقة"إجياد’
 املطابق"
        wordIndex = ListBox1.FindStringExact(srchWord) 
        ' If an exact match was found, display the word's index in the Items collection إذا مت إجياد املطابقة’
 بالضبط,أعرض فهرص الكلمة يف جممع البنود
        If wordIndex >= 0 Then 
            ListBox1.TopIndex = wordIndex 
            ListBox1.SelectedIndex = wordIndex 
            Debug.WriteLine("املطابقة بالضبط عند الفهرس = " & wordIndex.ToString & vbCrLf & _ 
 (ListBox1.Items(wordIndex).ToString & " = تطابق"                   
        Else 
            ' Otherwise go for a near match with the FindString method وإال إذهب إىل املطابقة القريبة,بواسطة’
 الطريقة"إجياد نص"
            wordIndex = ListBox1.FindString(srchWord) 
            If wordIndex >= 0 Then 
                ListBox1.TopIndex = wordIndex 
                ListBox1.SelectedIndex = wordIndex 
                Debug.WriteLine("املطابقة التقريبية عند الفهرس = " & wordIndex.ToString & vbCrLf & _ 
 (ListBox1.Items(wordIndex).ToString & " = تطابق"                       
            Else 
                ' we should never reach this statement, because there will always  
                ' be a near match, unless the list is empty! جيب أن ال نصل إىل هذه احلالة(العبارة),ألنه سيكون’
 دائما هناك مطابقة قريبة,غري ذلك فإن القائمة فارغة!
                Debug.WriteLine("البند " & srchWord & " غري موجود يف القائمة") 
            End If 
        End If 
    End Sub 
End Class 

 Sub Private :الذي بدايته" تغري نص صندوق النص"ارجع إىل آود(الكود التايل 
TextBox1_TextChanged(.  إجياد نص بالضبط"التطابق بالضبط بواسطة الطريقةحياول إجياد 

FindStringExact  "ا ترد بفهرس العنصر املطابق,فإذا جنحت هذه العمليةا حتاول إجياد .فإوإال فإ
فإذا جنحت فإا ترد بفهرس املطابقة "  FindString إجياد نص"مطابقة تقريبية بالطريقة



ومن مث )األداة الذي يطابق بشكل جزئي معامل البحث النسيبوالذي هو البند األول على (التقريبية
 .فإا تنتهي

 البند غري موجود يف القائمة"فان الربنامج يظهر رسالة ,يف حال الفشل يف إجياد املطابق 
  Populating the Listتعبئة القائمة

يف البداية تعمل على إنتاج قيمة ". Random عشوائي"بند عشوائي مبساعدة الفئة 10000يعمل على إنشاء" تعبئة القائمة"زر 
ومن مث فان الربنامج يعمل على إنتاج العديد ).ليس لكل النصوص نفس الطول(واليت هي طول النص,20إىل 1عشوائية يف اال من 

وهي قيم  91 إىل 65هذه األعداد العشوائية هي يف اال من .من احلروف العشوائية بطول النص ويبين النص بإحلاق آل حرف له
 .للحروف يف احلالة الكبرية ANSIأألنسي

  The ComboBox Controlأداة الصندوق املرآب 
ولكن ,تشابه أداة الصندوق املرآب أداة صندوق القائمة يف مفهوم أا حتتوي على بنود عديدة وميكن للمستخدم أن خيتار أحدها

حيث ميكن ان يتمدد عندما يريد ,أداة صندوق قائمة قابلة للتمدد  تقريبا الصندوق املرآب.منوذجيا مساحة أقل على الشاشة
                           ً                         تعرض أداة الصندوق املرآب عادة  سطر مفرد بالبند الذي مت .املستخدم أن خيتار ويعيد التقلص بعد انتهاء عملية االختيار 

ة الصندوق املرآب وأداة صندوق فالفرق األساسي بني ادا.وآما ال تسمح هذه األداة باالختيارات املتعددة للبنود,اختياره
 القائمة هو أن صندوق القائمة يسمح للمستخدم بتحديد بنود غري موجودة يف القائمة

ألداة الصندوق املرآب أي صندوق مت " Style منط"حتدد قيمة اخلاصية.يوجد ثالث أنواع من أداة الصندوق املرآب 
 :وهذه القيم مبينة يف القائمة التالية.استخدامه

 :أداة صندوق القائمة "Styles ختطيطات" القائمة التالية تبني
   Effectالتأثري                                    Valueالقيمة

DropDown (Default)واليت تكون مرئية آل األوقات,ترتآب األداة من قائمة منسدلة)             االفرتاضية(االنسدال لألسفل 
 يستطيع املستخدم أن خيتار بند من القائمة أو.وصندوق نص                                                      

 .أن يكتب بند جديد يف صندوق النص                                                      
  

DropDownListنها يستطيع املستخدم أن خيتاراالنسدال لألسفل آـقائمة                     هذا النمط هو قائمة منسدلة وم 
 واحد من بنودها ولكن ال يستطيع إدخال أو آتابة واحد جديد                                                      
 .وتتمدد القائمة عند احلاجة,تعرض األداة بند واحد.                                                      

 
Simple  يستطيع.تتضمن األداة صندوق نص وقائمة ال تنسدل لألسفل                                        البسيط 

    املستخدم االختيار من لقائمة أو الكتابة يف صندوق النص                                                      
األمناط الثالث لصندوق القائمة والذي هو عنصر مشرتك لواجهة  لتوضيح"مشروع أمناط صندوق القائمة"يبني الشكلني التالني 

 )ال تعمل هذا املشروع فهو للتوضيح فقط.(النوافذ

 

 



 
مينحك جممع .ComboBox تطبق أيضا على أداة الصندوق املرآب  ListBoxمعظم خاصيات وطرق أداة صندوق القائمة 

 الفهارس املختارة"و مينحك امع ,األداة إمكانية الوصول إىل بنود Items collectionالبنود 
SelectedIndices "معالبنود املختارة"وا SelectedItems  "إذا .إمكانية الوصول إىل بنود االختيار احلايل

البند "واخلاصية"  SelectedIndex الفهرس املختار"استخدم اخلاصية,آانت األداة تسمح باختيار ببند وحيد فقط
 إجياد النص بالضبط"والطريقة"  FindString إجياد نص"تستطيع أيضا أن تستخدم الطريقة" .selectedItemاملختار

FindStringExact  "إلجياد أي بند يف األداة. 
صندوق نص األداة (على الرغم من أن صندوق التحرير يف األعلى.توجد مسة تستحق الذآر خبصوص العمليات على األداة

انظر األشكال ,إذا آان ذلك متاح أو يظهر فيه البند الذي ختتاره من قائمة األداة  الذي تستطيع أن تكتب فيه
يتيح ) :goالسابقة والحظ ظهور البنود اليت ختتارها أو تكتبه يف هذا الصندوق مثل الصندوق املكتوب فيه آلمة 

ختتار بند آخر أو تنظف لك إدخال نص جديد فإن النص اجلديد لن يصبح بند جديد يف القائمة ويبقى هناك حىت 
صندوق التحرير،تستطيع إضافة بعض الكود جلعل أي نص مدخل بواسطة املستخدم يف صندوق حترير األداة ألن يتم 

 .إضافته إىل قائمة البنود املوجودة
ري آما هو مبني يف الشكل التايل حيث أن القاموس الشه(االستخدام األآثر شيوعا ألداة الصندوق املرآب آجدول حبث

حيث أن يشغل )ةبابليون يستخدم الصندوق املرآب آـأداة حبث وهي ميزة شائعة االستخدام يف القواميس االلكرتوني
مساحة عندما  saveتستطيع حىت توفري .at will ولكن بإمكانه التمدد مىت تشاء,مساحة قليلة جدا على الفورم

 عرض االنسدال"استخدم اخلاصية.د األطوليتم تقليص الصندوق املرآب بوضعه إىل أقل عرض يناسب البن
DropDownWidth "بشكل افرتاضي هذه اخلاصية مساوية إىل خاصية عرض .واليت هي عرض مقطع قائمته املنسدلة

فصندوق القائمة الثاني يف األشكال السابقة حيتوي على بند طويل واتساع األداة آاف لعرض االختيار .األداة
تخدم على السهم الصغري لتمديد األداة فإن مقطع االنسدال لألداة أعرض من العرض عندما ينقر املس.االفرتاضي

 .االفرتاضي لذا فإن البند الطويل ميكن قراءته

 
 
 
 

  Adding Items to a ComboBox at Runtimeإضافة بنود للصندوق املرآب وقت التنفيذ 
ولكنها ال توفر آلية بسيطة إلضافة .نص يف صندوق حترير األداة على الرغم من أن أداة الصندوق املرآب تتيح للمستخدم إدخال

يستطيع املستخدم آتابة األحرف األوىل وبسرعة يتم إجياد ,لنقول أنك زودت صندوق مرآب بأمساء املدن ,بند جديد وقت التشغيل
توفر هذه امليزة من خالل  تستطيع أن,ولكن إذا آنت تريد أن تتيح للمستخدمني إضافة أمساء مدن جديدة .البند املرغوب

عندما يريد املستخدمني  .قرب األداة متاما) ثالث نقط( ellipsis األبسط منهما هي وضع زر عليه عالمة إضمار.تقنيتان بسيطتان
 . إضافة بند جديد لألداة  بإمكام النقر على هذا الزر ويطلب منهم إدخال البند اجلديد

أو حاملا يضغط املستخدم مفتاح ,صية النص لألداة حاملا تفقد األداة الرتآيزاملقاربة األآثر لباقة هي تفحص خا
يتوجب عليك إضافة بند ,فإذا آان النص املدخل بواسطة املستخدم ال يطابق أي بند موضوع على األداة .اإلدخال

يوضح آيفية " رنمشروع الصندوق املرآب امل."جديد إىل جممع بنود األداة واختيار البند اجلديد من ضمن الكود
الفورم الرئيسية للمشروع واليت تظهر يف الشكل التايل هي نافذة إدخال بيانات .استخدام آال التقنيتان يف آودك

 .والقصد منها التوضيح فقط,ولكنها ليست الفورم األفضل إلدخال البيانات.بسيطة 
لالنتقال إىل أداة أخرى أو ,Tab التنقل ومن مث الضغط على مفتاح)أو اسم البلد(تستطيع إما إدخال اسم املدينة

 .بلد/سيتيح لك التطبيق ضم أي مدينة.البلد/النقر على الزر جبانب األداة ليطلب منك اسم املدينة
حتتاج أيضا إىل ختزين أمساء املدن .ولكن هذه مهمة غري عادية,جيب أن تزود بالكود حلصر املدن بالبلد املختار

لذا فإن املستخدمني بإمكام ,)أو جدول قاعدة بيانات(لصندوق املرآب األوىل يف ملفاجلديدة املدخلة على أداة ا
فقد عملت فقط على إضافة الكود  ,مل أجعل التطبيق  حمكما.إجيادها هناك يف املرة القادمة عندما ينفذون التطبيق

 .الالزم لتوضيح آيفية إضافة بنود إىل أداة الصندوق املرآب وقت التنفيذ
 مشروع الصندوق املرآب املرن:تدريب 

وضع عليه األدوات " الصندوق املرآب املرن"وسم الفورم" مشروع الصندوق املرآب املرن"ابدأ مشروع جديد ومسه
 :املبينة يف الشكل التايل



 
 :يف هذا املشروع سنعمل على تعديل اخلاصيات التالية لألدوات اليت على الفورم

فإننا مل نعمل عليها أي تعديل فقط سنغري خاصية االسم لتظهر العناوين آما )label(بالنسبة ألدوات العناوين
والرقم الربيدي بالرتتيب من األعلى ,والبلد,واملدينة,االسم والعنوان(هي مبينة يف الشكل السابق والعناوين هي

 )إىل األسفل
 األداة                                        اخلاصية

 ) textbox(صوصأدوات صناديق الن
 ) name= txtName(صندوق نص االسم                             االسم الربجمي
 ) name= txtAddress(صندوق نص العنوان                          االسم الربجمي
 ) name= txtPostalCode(صندوق نص الرقم الربيدي                     االسم الربجمي

 )combobox(املرآبةأدوات الصناديق 
 )                                     name= cbCity(صندوق املرآب للمدينة                       االسم الربجمي
)                                   name= cbCountry(صندوق املرآب للبلد                         االسم الربجمي

 )button(األزرار
 )name= bttnOK(ول                                   االسم الربجميزر قب

 )name= bttnCancel(زر رفض                                    االسم الربجمي
 )        name= bttnLocateCity(االسم الربجمي)                      --(زر النقل للمدينة
 )       name= bttnLocateCountry(االسم الربجمي           (...)            زر النقل للبلد

 
طلب املستخدم من أجل  بند جديد بواسطة الوظيفة ي"املدينة"ااور ألداة الصندوق املرآب ellipsis buttonزر النقل 

"  FindString نص إجياد"بند يف جممع بنود األداة بواسطة الطريقة البحث عن يومن مث ". ()InputBox صندوق اإلدخال"
ومن مث فإن الكود خيتار البند اجلديد يف .بند اجلديد غري موجود فإنه يعمل على إضافته إىل األداةوإذا آان ال

إىل القيمة املعاد بواسطة "  SelectedIndex الفهرس املختار"فإنه يضع خاصية األداة,ليعمل هذا.القائمة
باالعتماد على "   FindString إجياد نص"ملعادة بواسطة الطريقةأو القيمة ا)Items.Add بند.إضافة"الطريقة 

الكود التايل يبني آيفية إضافة بند جديد إىل أداة صندوق .إما أن البند مت إجياده أو مت إضافته إىل القائمة
 :املرآب وقت التنفيذ

Private Sub Button1 Click(...) Button1.Click 
        Dim itm As String 
        itm = InputBox("Enter new item", "New Item") 
        If itm.Trim <> "" Then AddElement(itm) 
    End Sub 

يف الكود (والذي يقبل نص آمعامل نسيب ويضيفه إىل األداة املبني يف الكود"  AddElementإضافة عنصر"اإلجراء اجلزئي
أما إذا "  Items بنود"د غري موجود يف األداة يتم إضافته إىل امعفإذا آان البن).راجع الكود ف األسفل(الكامل

نفس هذا األجراء سيتم ,آما هو يف مبني يف آود هذا اإلجراء.يتم اختياره"  Items البنود"آان البند عضو يف جممع
 ).من اجل إدخال اسم البلد(استخدامه بالطريقة الثانية إلضافة بنود وقت التنفيذ

 
 

 :الكود آامل واآلن إليك
Public Class Form1 
    Private Sub Form1_KeyUp(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles 
Me.KeyUp 
        If e.KeyCode = Keys.Enter And (Me.ActiveControl.GetType Is GetType(TextBox) Or 
Me.ActiveControl.GetType Is GetType(ComboBox)) Then 
            Me.ProcessTabKey(True) 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        cbCity.SelectedIndex = -1 
        cbCountry.SelectedIndex = -1 
    End Sub 
    Private Sub ClearFields() 
        txtAddress.Clear() 
        txtName.Clear() 
        txtPostalCode.Clear() 
        cbCity.SelectedIndex = -1 
        cbCountry.SelectedIndex = -1 



    End Sub 
    Sub AddElement(ByRef control As ComboBox, ByVal newItem As String) 
        Dim idx As Integer 
        If control.FindString(newItem) >= 0 Then 
            idx = control.FindString(newItem) 
        Else 
            idx = control.Items.Add(newItem) 
        End If 
        control.SelectedIndex = idx 
    End Sub 
    Private Sub cbCity_LostFocus(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
cbCity.LostFocus 
        Dim newItem As String = cbCity.Text.Trim 
        If newItem <> "" Then AddElement(sender, newItem) 
    End Sub 
    Private Sub cbCountry_LostFocus(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
cbCountry.LostFocus 
        Dim newItem As String = cbCountry.Text.Trim 
        If newItem <> "" Then AddElement(sender, newItem) 
    End Sub 
    Private Sub bttnLocateCity_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
bttnLocateCity.Click 
        Dim itm As String 
        itm = InputBox("مدينة جديدة" ,"ادخل اسم املدينة") 
        If itm <> "" Then 
            AddElement(cbCity, itm) 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub bttnLocateCountry_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
bttnLocateCountry.Click 
        Dim itm As String 
        itm = InputBox("بلد جديد" ,"أدخل اسم البلد") 
        If itm <> "" Then 
            AddElement(cbCountry, itm) 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub bttnOK_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
bttnOK.Click 
        Dim msg As String 
        msg = "االسم " & vbTab & vbTab & txtName.Text & vbCrLf 
        msg &= "العنوان " & vbTab & vbTab & txtAddress.Text & vbCrLf 
        msg &= "املدينة " & vbTab & vbTab & cbCity.Text & vbCrLf 
        msg &= "البلد " & vbTab & cbCountry.Text & vbCrLf 
        msg &= "الرقم الربيدي " & vbTab & vbTab & txtPostalCode.Text & vbCrLf 
        MsgBox(msg, MsgBoxStyle.OkOnly, ":قدمت البيانات التالية") 
        ClearFields() 
        txtName.Focus() 
    End Sub 
    Private Sub bttnCancel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
bttnCancel.Click 
        ClearFields() 
        txtName.Focus() 
    End Sub 
End Class 

 LostFocus فقد الرتآيز"تستطيع أيضا إضافة بنود جديدة وقت التنفيذ بإضافة نفس الكود يف معاجل حدث األداة 
:" 

Private Sub ComboBox1 LostFocus(...) Handles ComboBox1.LostFocus 
        Dim newItem As String = ComboBox1.Text 
        AddElement(newItem) 
    End Sub 

 
 
 
 
 

  The ScrollBar and TrackBar Controls:أداة شريط االنزالق وأداة شريط السياق
بني  selectorبسحب الناخب, بتخصيص احلجم TrackBarوأداة شريط السياق  ScrollBarتسمح لك أداة شريط االنزالق 

احلالة اليت يفي (يف بعض احلاالت ال يعلم املستخدم مقدما قيمة الكمية اليت عليه ختصيصها.القيمتني األآرب واألصغر
من خالل بعض ,لذا فإن تطبيقك جيب أن يوفر آلية أآثر مرونة لتخصيص القيمة)فيها صندوق النص بالغرض مثال

 . feedback األنواع املرئية للتغذية الراجعة
ح شريط االنزالق الشاقويل للمستخدم بتحريك املستند الطويل لألعلى أو األسفل وهو مثال منوذجي  الستخدام يسم

مها اآلليتان الرئيسيتان من أجل  visual feedbackشريط االنزالق والتغذية الراجعة املرئية .أداة شريط االنزالق
أداة شريط .كبرية واليت ال تتناسب بشكل آامل يف نافذهتاإعادة متوضع املشهد يف املستند الطويل أو يف الصورة ال

حيث أن أداة شريط السياق هلا .من القيم) متواصل(ولكنها ال تغطي جمال مستمر,السياق متاثل أداة شريط االنزالق
سرعة ,بطيء,مثال ثابت(حيث يستطيع املربمج أن يعنون )tick marks التقسيم(عدد ثابت من عالمات التدريج

بينما أداة ,ميكن للمستخدمني من وضع مؤشر املنزلقة إىل القيمة املرغوبة).آما مبني يف الشكل) االنعطاف(انالدور
على بعض التغذية الراجعة املرئية خارج إطار األداة ملساعدة املستخدم يف وضع  reliesشريط االنزالق تعتمد 

 .على االختيار من جمال لقيم مشروعة جرب أداة شريط السياق املستخدم,املؤشر إىل القيمة املرغوبة



 
 discreteشريط السياق باختيار واحدة من القيم املنفصلة تسمح أداة:الشكل

غري مهمة بقدر أمهية ) القيمة الدقيقة(سيتم استخدام أداة شريط االنزالق عندما تكون القيمة بالضبط,باختصار 
وسيتم استخدام أداة شريط ).القيمة أهم من دقتها أي تأثري(تأثري القيمة على آائن أخر أو عنصر بيانات

السياق عندما يكون بإمكان املستخدم آتابة قيمة عددية والقيمة اليت يتوقعها تطبيقك هي عدد ضمن جمال 
 . . . 0.2 ,0.1 ,0.0(إنش0.1إنش خبطوات بطول 5و 0أو القيمة بني  100و 0مثال األعداد الصحيحة بني ,حمدد
اة شريط السياق بالنسبة ألداة صندوق النص يف احلاالت املتشاهبة ألنه ليس هناك حاجة للتحقق يتم تفضيل أد).5.0

 .فاملستخدم ال يستطيع ختصيص إال القيم العددية املتاحة بالفارة.من البيانات من جهتك
 The ScrollBar Controlأداة شريط االنزالق 

أداة شريط االنزالق :عوضا عنها يوجد تنوعان هلا,صندوق األدواتيف  per seال توجد أداة شريط االنزالق حبد ذاهتا 
خيتلفان فقط يف اجتاههما، ولكن وألما يشرتآان .VScrollBarوأداة شريط االنزالق الشاقويل  HScrollBarاألفقي 

أداة شريط من   inheritفعليا آالمها يرث .بنفس املكونات فإني سأشري إليهما جمتمعتان آــأدوات شريط االنزالق
ميكن استخدامها لتنفيذ أشرطة انزالق أفقية و شاقولية ولكن ال ميكن :abstractواليت هي أداة مطلقة ,االنزالق

وأآثر من ذلك فإن أداة االنزالق األفقية والشاقولية غري معروضتان يف .استخدامها مباشرة على الفورم
مجيع مناذج )لسان(عليك فتح سوية.Toolbox دوق األدواتلصن Common Controlsاألدوات املشرتآة )tab عروة(سوية

 .   لتجد هاتان األداتان Windows Formsويندوز 
طويل مع مؤشر يتيح للمستخدم باختيار قيمة من بني اييت  stripeهي شريط  ScrollBarأداة شريط االنزالق 

أما النهاية األخرى فهي القيمة ,minimum لألداة تتوافق مع القيمة الدنيا) السفلى(النهاية اليسارية.األداة
والذي ميكن زلقه بني القيمة ,القيمة احلالية لألداة هي احملددة بواسطة موضع املؤشر.لألداة   maximumالعظمى 

 Minimum                                  ً                                         اخلاصية األساسية ألداة شريط االنزالق إذا  مت تسميتها بشكل مناسب وهي القيمة الصغرى .الصغرى والعظمى
 .Maximum والعظمى 

ولكن وبسبب أا قيمة صحيحة تستطيع وضعها إىل قيمة  0القيمة االفرتاضية هي .قيمة األداة الصغرى :Minimumخاصية الصغرى 
 .سالبة إذا أردت
ولكن تستطيع وضعها إىل أي قيمة حبيث تستطيع أن متثلها  100القيمة االفرتاضية .قيمة األداة العظمى: Maximumخاصية العظمى 

 . Integer data typeبيانات عددية صحيحة بنوع
 .حمددة بواسطة موضع املؤشر,القيمة احلالية لألداة : Valueخاصية القيمة 

عليك توفري , nonintegers لتغطية جمال غري القيم الصحيحة.هي قيم صحيحة Maximumواخلاصية  Minimumاخلاصية 
 25إىل  Minimumضع خاصية الصغرى  8.5إىل 2.5جمال من مثال لتغطية .آود لريبط القيم الفعلية بقيم صحيحة 

إىل  25–إذا آان اال الذي حتتاجه من. 10األداة على عشرة valueوقسم قيمة  85إىل Maximumوخاصية العظمى 
 Valueوقسم خاصية 85العظمى إىل  Maximumوخاصية  25–الصغرى إىل Minimumافعل املثل ولكن ضع خاصية ,85

 . 10القيمة على 
 وخاصية تغري آبري SmallChangeخاصية تغري صغري :يوجد خاصيتان أيضا تسمحان لك بالتحكم حبرآة املؤشر

LargeChange. اييت اخلاصية األوىل هي الكمية اليت يتغري هبا املؤشر عندما ينقر املستخدم األسهم اليت عند
ندما ينقر املستخدم يف مكان على شريط االنزالق اإلزاحة للمؤشر ع LargeChangeخاصية التغري الكبري ,األداة
لتحريك املؤشر يف  arrowضغط مفتاح السهم ,تستطيع معاجلة شريط االنزالق باستخدام لوحة املفاتيح أيضا.نفسه

صفحة لألسفل لتحريك املؤشر  PageUp/ PageDownواملفاتيح صفحة لألعلى.SmallChange االجتاه املوافق بتغري  صغري
 .LargeChange بريبتغري آ
 The Colors Projectمشروع األلوان :تدريب

من خالل ) األخضر،واألزرق,األمحر(يسمح هذا املشروع البسيط للمستخدم بتخصيص لون ما مبعاجلة قيمة األلوان األساسية
مى وهي فكل لون أساسي مت التحكم به بواسطة شريط انزالق ولديه قيمة صغرى هي الصفر وقيمة عظ.أشرطة انزالق

يف الفصل "  Specifying Colors ختصيص األلوان"إذا آنت ال تعرف تعريف األلوان يف بيئة ويندوز انظر املقطع. 255
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ص لون ما بدون معرفة ويستطيع املستخدم بسهولة ختصي,فإن اللون املوافق يتم عرضه,عند حتريك مؤشر شريط االنزالق
مثال على ,حيتاج مجيع املستخدمني ملعرفة فيمإذا آان اللون املرغوب حيتوي .القيم الدقيقة ملكوناته الرئيسية

ميكن ,مبساعدة أشرطة االنزالق والتغذية الراجعة املباشرة من التطبيق.الكثري من األمحر أو القليل من األخضر
الحظ أن القيم الدقيقة للمكونات األساسية للون ليس هلا أمهية .ون املطلوبللمستخدم بسهولة أن يعني بدقة الل

 .عملية،فقط املهم إحصائيات اللون األخري
 :ضع األدوات املبينة يف الشكل على الفورم واعمل على إعداد اخلاصيات التالية هلا

 



 
 صيةاألداة                                                      اخلا   

 =PictureBox1                             Fixed3D borderstyle صندوق الصورة
                               =PictureBox2                            Fixed3D borderstyleصندوق الصورة 

 labelأدوات العنوان 
 text= أمحر                        أمحر                                 

                                                             Forecolor=red 
                                                             lblRed Name= 

 
 text= أخضر                                                         أخضر

                                                             Forecolor=green 
                                                             lblGreen Name= 

 
 text= أزرق                                                         أزرق

                                                             Forecolor=blue 
                                                             lblBlue Name= 

  HScrollBar أشرطة االنزالق 
 =redBar name  شريط انزالق أمحر                                             

 =greenBar name                                 شريط انزالق أمحر              
 =blueBar nameشريط انزالق أمحر                                               

 :إليك اآلن الكود آامل
Private Sub redBar_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) 
Handles redBar.Scroll 
        If e.Type = ScrollEventType.EndScroll Then ColorBox1() 
        lblRed.Text = "RED " & redBar.Value.ToString("###") 
    End Sub 
    Private Sub greenBar_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles greenBar.Scroll 
        If e.Type = ScrollEventType.EndScroll Then ColorBox1() 
        lblGreen.Text = "GREEN " & greenBar.Value.ToString("###") 
    End Sub 
    Private Sub blueBar_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles blueBar.Scroll 
        If e.Type = ScrollEventType.EndScroll Then ColorBox1() 
        lblBlue.Text = "BLUE " & blueBar.Value.ToString("###") 
    End Sub 
    Private Sub redBar_ValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
redBar.ValueChanged 
        ColorBox2() 
    End Sub 
    Private Sub greenBar_ValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
greenBar.ValueChanged 
        ColorBox2() 
    End Sub 
    Private Sub blueBar_ValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
blueBar.ValueChanged 
        ColorBox2() 
    End Sub 
    Sub ColorBox1() 
        Dim clr As Color 
        clr = Color.FromArgb(redBar.Value, greenBar.Value, blueBar.Value) 
        PictureBox1.BackColor = clr 
    End Sub 
    Sub ColorBox2() 
        Dim clr As Color 
        clr = Color.FromArgb(redBar.Value, greenBar.Value, blueBar.Value) 
        PictureBox2.BackColor = clr 
    End Sub 

 
  l’s EventsThe ScrollBar Controأحداث أداة شريط االنزالق



بالضغط على السهمني الذين عند آال ايتيها،بضغط :ميكن للمستخدم أن يغري قيمة أداة شريط االنزالق بثالث سبل
بإمكانك عرض التغريات لقيمة شريط االنزالق من ضمن .وبسحب املؤشر بالفارة,املنطقة املوجودة بني املؤشر واألسهم

آال احلدثني يتم إطالقهما يف آل مرة يتغري .Scroll وانزالق"  ValueChanged القيمة تغريت:"آودك باستخدام حدثني
هو الوحيد الذي "  ValueChangedالقيمة تغريت "إذا غريت قيمة األداة من ضمن آودك،فإن احلدث.فيها موضع املؤشر

 .سيتم إطالقه
الضغط ,املؤشر بالفارة) سحب(ل زلقميكن إطالقه يف حالة االستجابة للعديد من األفعال،مث" Scrollانزالق " احلدث

اختبار  عتستطي.إذا أردت معرفة الفعل الذي سبب هذا احلدث.وهكذا,على أحد األزرار اودة عند اييت األداة
هي عضو يف عداد "e.Typeنوع احلدث ي"إعدادات اخلاصية.للمعامل النسيب الثاني من معاجل احلدث"  Typeنوع"اخلاصية

 )وهكذا,سياق,زيادة صغرية,تناقص آبري"( ScrollEventTypeنوع حدث االنزالق"
 

 معاجلة األحداث يف تطبيق األلوان
تعرض أداتي صندوق الصورة اللون املصمم بواسطة .يوضح تطبيق األلوان آيفية برجمة آال احلدثني ألداة شريط االنزالق

سار يتم تلوينه من ضمن الذي على الي PictureBoxصندوق الصورة ,أدوات أشرطة االنزالق الثالث
مت إطالق آال احلدثني "  ValueChangedالقيمة تغريت"بينما األخر يتم تلوينه من  ضمن احلدث ," Scrollانزالق"احلدث

يتفحص الكود ,ألشرطة االنزالق الثالث Scrollولكن يف معاجل حدث االنزالق .عندما يسحب املستخدم مؤشر شريط االنزالق
من أجل مجيع األفعال .ويتفاعل معها فقط إذا مت إطالق احلدث ألن سحب املؤشر قد انتهى" e.Type" قيمة اخلاصية

إذا حاول املستخدم تغري قيمة .األخرى ال يعمل معاجل احلدث على حتديث اللون لصندوق الصورة الذي على اليسار
لون صندوقي الصورة .ر أو ميني املؤشرأو بالضغط يف املنطقة على يسا قاللون بالضغط على آال السهمني لشريط االنزال

                                     ً                                                بينما يزلق املستخدم املؤشر أو يبقى ضاغطا  على واحد من أسهم أدوات شريط االنزالق فإن الصورة .يتم حتديثه
 .اليت على اليمني هي فقط اليت يتم حتديثها

إذا .مستمرة للمستخدم feedbackالنتيجة من هذه التجربة هو أنك تستطيع برجمة إما حدث لتوفري تغذية راجعة 
تستطيع تأجيل .واليت ستبطئ استجابة معاجل احلدث املوافق,آانت هذه التغذية الراجعة تتطلب الكثري من احلسابات

postpone تستطيع التقاط .االستجابة حىت يتوقف املستخدم عن سحب املؤشرdetect  هذه احلالة باختبار القيمة
تستطيع تنفيذ ,": ScrollEventType.EndScrollانتهى الزلق.الزلقنوع حدث "عند القيمة .e.Typeللخاصية

القيمة "واحلدث"  Scrollزلق"راجع الكود خلف شريط االنزالق للون األمحر للحدث .(العبارات املناسبة
 .آود حدث االستجابة بالنسبة ألدوات أشرطة االنزالق األخرى مشابه". ValueChangedتغريت

 .على حتديث لون أداتي صندوق الصورة بوضع لون اخللفية لكل منهماColorBox2و ()ColorBox1يعمل اإلجراء 
 The TrackBar Control أداة شريط السياق

إىل التدرجيات   lacksولكن أداة شريط االنزالق تفتقر ,إن أداة شريط السياق مشاهبة متاما ألداة شريط االنزالق
مثل  سرعة ,من مستخدم التطبيق أن يعطي قيمة ضمن جمال معني على فرض أنك أردت). granularityالتقسيمات(

ما حتتاجه فقط .precisionفأنت ال تريد السماح بالزيادة املفرطة يف الدقة,وأآثر من ذلك,متحرك)جسم (آائن 
يستطيع املستخدم أن يضع قيمة ,والشكل التايل)اخرت سرعة املرآب(آما هو مبني يف الشكل السابق,عدة إعدادات

 .املؤشر أو بالضغط على أي جهة من املؤشر slidingداة بزحلقة األ

 
يف قياس املسافات بني املدن تكون .تريد أن يكون القياس ) حتديد(هي بأي ختصيص) Granularityالتدرجيات(احلبيبية

ات أن تكون األبعاد لبناء ما ميكن للتدرجي)حتديد(يف قياس).مالئمة(آافية متاماquite adequateتدرجيات امليل 
بشكل مشابه ألداة شريط .أداة شريط السياق تسمح لك بوضع نوع املقياس الضروري لتطبيقك,أو االنش,مبقياس القدم

هي الزيادة األقل " SmallChangeالتغري البسيط"و,متاحتان LargeChangeواخلاصية   SmallChangeاخلاصية,االنزالق
التغري "يستطيع املستخدم أن يغري  هذه  املنزلقة بواسطة قيمة. Sliderاليت ميكن أن تتغري هبا قيمة املنزلقة

لتغري )  Sliderال تشبه أداة شريط االنزالق فال يوجد سهمني عند اييت أداة املنزلقة.(بزلق املؤشر فقط " البسيط
 .ؤشريستطيع املستخدم أن يضغط  على أي من جهيت امل"LargeChangeتغري آبري"قيمة املنزلقة باخلاصية

 The Inches Project مشروع اإلنش:تدريب
الفورم يف الشكل السابق هي عنصر واجهة مستخدم .يوضح الشكل السابق استخدام منوذجي ألداة شريط السياق
عندما .انش0.2وبزيادة مبقدار,باإلنش 10والعشرة 0الربنامج واليت تسمح للمستخدم بتخصيص املسافة بني الصفر

 .فإنه يتم عرض القيمة احلالية على أداة عنوان أسفل شريط السياق,ريزحلق املستخدم املؤش
يستطيع املستخدم  ومهما يكن وضع املؤشر .منهم ستكون مرئية 10ولكن فقط )تقسيمات(توقف 50ميكن أن حتدد لألداة 

ت تدريج ميكن أن تفكر يف أن العالمات املرئية آعالما.الغري مرئية 40الـ) التيك(على أي من عالمات الوقف
سيكون ,5هي "  TickFrequency"إذا آانت خاصية. minorوالعالمات غري املرئية آعالمات ثانوية, majorرئيسية

 .tick marksأو التدريج) التأشري(وسيتوقف مؤشر املنزلقة عند مجيع عالمات الوقف,عالمات 5مرئي فقط 
إىل قيمة تساعد " TickFrequency" خاصية عليك إعداد,عندما تستخدم أداة شريط السياق على واجهة تطبيقك

ال ,وبدون عالمات الوقف.الكثري من عالمات الوقف تكون مربكة وصعبة القراءة,املستخدم باختيار األعداد املطلوب
آما .من املمكن أيضا أن تضع القليل من أدوات العنوان لتشري إىل قيمة العالمات املختارة,تساعد األداة آثريا

 .ملثالفعلت يف هذا ا
 :هي التالية" اإلنش"خاصيات أداة شريط السياق يف تطبيق 

 Minimum =0خاصية األصغر
 Maximum =50خاصية األعظم

 SmallChange ="1التغري البسيط"خاصية
 LargeChange ="5التغري الكبري"خاصية 
 TickFrequency="5تتابع الوقف"خاصية

عليك  1إىل"التغري البسيط"إذا وضعت خاصية.انش0.2بزيادة قدرهاانش 10حتتاج أداة شريط السياق أن تغطي اال 
لذا سيكون جمموع من مخس تقسيمات ,5إىل "تكرار الوقف"وأآثر من ذلك مت وضع خاصية,5إىل"التغري لكبري"وضع خاصية 
يف األسفل وأداة العنوان اليت .ةاألعداد حتت عالمات الوقف مت وضعها هناك بواسطة أدوات عنوان مرصوف.يف آل إنش

والذي حيدث يف آل ," Changeالتغري"متت اإلشارة إليها يف التطبيق حبدث.حتتاج إىل حتديث عند تغري قيمة شريط السياق



آود ValueChanged event handler راجع .(سواء من خالل السحب أو من ضمن الكود,مرة تتغري فيها قيمة األداة
 ) TrackBarمعاجل حدث تغري القيمة ألداة شريط السياق

وضع عليه األدوات املبينة يف الشكل وضع خاصيات من اليمني إىل اليسار " مشروع اإلنش"وآلن افتح مشروع جديد ومسه 
نسق هذا الفورم حبيث يبدو آما هو مبني ,وال تنسى وضع اخلاصيات املذآورة يف األعلى بالنسبة ألداة شريط السياق 

 :يف الشكل التايل

 
جربه وحرك مؤشر االنزالق بالفارة ومن مث حرآه بواسطة األسهم اليت على لوحة (د آامل للمشروعواآلن إليك الكو

 )Label12املفاتيح والحظ آيف تظهر قيمة املنزلقة يف أداة العنوان اليت يف األسفل واخلاصة بعرض القيمة 
Public Class Form1 
    Private Sub Label_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _ 
                      Handles Label1.Click, Label2.Click, _ 
                      Label3.Click, Label4.Click, Label5.Click, Label6.Click, _ 
                      Label7.Click, Label8.Click, Label9.Click, Label10.Click, Label11.Click 
        TrackBar1.Value = CInt(CType(sender, Label).Text) * 5 
    End Sub 
    Private Sub TrackBar1_ValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles TrackBar1.ValueChanged 
        Label12.Text = "باالنش الطول = " & _ 
              Format(TrackBar1.Value / 5, "#.00") 
    End Sub 

Class End 
اليت أسفل عالمات الوقف ميكن أن تستخدم لوضع قيمة لألداة يف آل مرة يتم النقر على Labelأدوات العنوان 

 .)Label_Click ubS Privateشاهد آود معاجل نقر أدوات العنوان يف األعلى والذي يبدأ (,واحدة من هذه األدوات
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


